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RESUMO

Este trabalho pretende analisar a obra literária  Os subterrâneos,  do autor  norte-americano
Jack  Kerouac,  tendo  como  base  os  termos  contramemória  e  contracultura.  A expressão
contramemória foi  cunhada  por  Aleida  Assmann  (2011),  que  observa  a  forma  como  a
literatura constrói uma memória formada a partir de descartes dos arquivos da cultura oficial.
Estes descartes nos remetem ao  bebop,  estilo  de jazz muito presente na obra analisada e
famoso por sua agilidade que destoa do jazz comercial. A corrente bebop, por muito tempo,
foi apreciada por um público muito específico, criando assim uma forma de contracultura. O
termo  contracultura – cunhado por Theodore Roszak (1972) e, posteriormente, apropriado
por diversas manifestações culturais – define culturas que vivem às margens da sociedade e
que se opõem à cultura dominante, tida como opressora.
O romance Os subterrâneos, publicado pela primeira vez em 1958, trata do envolvimento do
narrador Leo Percepeid – codinome de Jack Kerouac – e Mardou Fox, integrante genuína da
cultura  do  bebop  jazz,  marginalizada  e  de  origens  afro-americana.  Em  meio  ao  cenário
boêmio de North Beach em São Francisco, Percepeid permeia uma cultura que lhe é estranha,
visto que este é integrante da classe média branca norte-americana. As diferenças sociais e
culturais  do  casal  criam  uma  constante  tensão,  relacionada  à  marginalização  vivida  por
Mardou Fox e a cultura a qual ela faz parte.
Este trabalho também busca resgatar parte da herança literária de Jack Kerouac para observar
a forma como o cânone se mistura à contracultura presente em seu romance. Acredita-se que
essa mistura entre alta cultura e marginalização busque legitimar a contracultura, expandindo
o cânone literário e inserindo-a no arquivo da contramemória.

PALAVRAS-CHAVE: Geração Beat;  Bebop Jazz;  Memória Cultural;  Modernismo Norte-
Americano; Jack Kerouac.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the literary work The Subterraneans, by the North American writer
Jack  Kerouac,  basing  on  the  terms  countermemory  and  counterculture.  The  expression
countermemory was coined by Aleida Assmann (2011), who observes how literature builds a
memory containing discharges from the official  culture archives. These discharges refer to
bebop, a jazz style known by its agility that differs from commercial jazz and that was, for a
long period, appreciated by a restrained public, so that created a counterculture form. The
term counterculture – coined by Theodore Roszak (1972) and, later, suited to many culture
expressions – defines cultures that exist at the margins of society and that are against  the
dominant culture, seen as oppressive.
The novel  The Subterraneans was published for the first time in 1958 and deals with the
entanglement of the narrator Leo Percepeid – Jack Kerouac’s alias – and Mardou Fox, a
genuine member of bebop jazz culture, marginalized and Afro-American rooted. Surrounded
by the bohemian scenario of North Beach, San Francisco, Percepeid introduces himself in a
culture that is strange to him, as he belongs to a North American white middle class. The
couple’s social  and cultural  differences create a constant  tension,  related to Mardou Fox’s
culture and marginalized lifestyle.
This work also seeks to explore part of the literary heritage in Jack Kerouac and observe the
way that the literary canon meddles to the counterculture.  It is considered that the mixing of
high and marginalized cultures aims to legitimate the counterculture, as it expands the literary
canon and insert it in the countermemory archive.

KEY  WORDS:  Beat  Generation;  Bebop  Jazz;  Cultural  Memory;  North  American
Modernism; Jack Kerouac.
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Para meu pai, Sávio
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INTRODUÇÃO

Eu li  On the Road em talvez 1959. Mudou a minha vida como ela mudou
todos os outros.

Bob Dylan

Truman Capote uma vez acusou Kerouac de datilografar, não escrever. Mas
Kerouac infundiu seu ser naqueles rolos de telex, ao bater em sua máquina.

Patti Smith

Kerouac me influenciou bem mais do que um pouquinho

Hunter S. Thompson

A motivação para estudar o escritor norte-americano Jack Kerouac (1922-1969) vem

da  sua  influência  sobre  diversos  artistas,  músicos  e  outros  escritores  que  desenvolveram

expressões as quais herdaram muito da contracultura e do desejo de liberdade – através da

fuga para a estrada e para o desconhecido – presente na produção do autor.  Em 1997, muitos

desses  artistas  reuniram-se  para  prestar  homenagem  a  Kerouac  em  uma  apresentação  de

música e poesia, posteriormente lançada em disco compacto com o título Kerouac: Kicks Joy

Darkness.  Entre  os  escritores  e  poetas  que  prestaram  homenagens  ao  autor  estão  seus

contemporâneos Allen Ginsberg,  William Burroughs  e  um dos herdeiros  de  sua  tradição,

Hunter S. Thompson. 

Já entre os músicos que participaram do evento, estão alguns dos expoentes do rock

alternativo, uma geração mais jovem que, mesmo com no mínimo vinte anos a menos do que

o autor teria, caso fosse vivo, percebe-se que muito de Kerouac ressoa em suas composições.

Entre  estes  músicos  estão:  John  Cale,  Patti  Smith,  Lenny  Kaye,  Thurston  Moore,  Lee

Ranaldo,  Juliana  Hatfield  e  Jeff  Buckley.  A música  e  o  som criados  a  partir  de  poesias

musicadas e leituras de textos de autoria de Jack Kerouac na ocasião, em 1997, diz muito

sobre Jack Kerouac e as diversas camadas que compõem os seus textos: a herança do jazz, a

eloquência, o experimentalismo, o fluxo de consciência e a presença do cânone literário.

Observando o mosaico que Kerouac cria a partir de uma cultura alternativa somada a

uma memória literária de textos já consagrados da literatura moderna, levanta-se a questão da

forma como o autor se  apropria  destes dois  universos,  os quais foram, por muito tempo,

categoricamente separados. Esta ação, de mesclar a arte prestigiada à arte das massas, implica

em romper as barreiras do que Andreas Huyssen (1997) denomina Grande Divisor – a divisão
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categórica entre alta arte e cultura de massa. O rompimento do Grande Divisor é analisado por

Huyssen  (1997)  como  uma  característica  comum  em  expressões  pós-modernistas,  que  –

opondo-se à arrogância de movimentos modernistas que desconsideravam a possibilidade de

legitimar a arte popular – inseriram expressões não reconhecidas pela alta cultura oficial à sua

arte.

Essa é uma das ações exercidas por Jack Kerouac em sua narrativa. O autor norte-

americano  aborda  em  suas  obras  literárias  temáticas  que  dizem  respeito  a  culturas

marginalizadas.  São  esses  grupos  minoritários  que  vivem  às  margens  da  sociedade  que

interessam  e  excitam  o  olhar  do  autor.  Esse  é  o  caso  do  relato  sobre  a  visita  de  seu

personagem Sal Paradise – codinome usado por Jack Kerouac – ao México no seu best-seller,

On The Road, publicado pela primeira vez em 1957. Após atravessar diversos estados norte-

americanos, prósperos e absorvidos pela cultura do consumo, Sal Paradise e seu amigo Dean

Moriarty chegam ao país vizinho e percebem a diferença com a cultura de seu próprio país.

Apesar do estranhamento, Sal admira-se ao ver a vivacidade do local e, mesmo percebendo a

aparente  pobreza,  identifica-se  com  o  estilo  de  vida  às  margens  da  sociedade,  como  se

observa no trecho:

Nothing stopped; the streets were alive all night. Beggars slept wrapped in
advertising  posters  torn  off  fences.  Whole  families  of  them  sat  on  the
sidewalk,  playing little  flutes  and chuckling in the night.  Their  bare feet
stuck out,  their  dim candles  burned,  all  Mexico  was one vast  Bohemian
camp [...] This was the great and final wild uninhibited Fellahin-childlike
city that we knew we would find at the end of the road (KEROUAC, 2011,
p. 275).1

Kerouac descreve o ambiente como se o objetivo final de sua viagem na estrada fosse

encontrar  o  México.  Além disso,  ele  descreve  a  cidade como um vasto  campo boêmio e

considera,  ao  usar  o  termo  “Fellahin-childlike”,  que  os  mexicanos  socialmente

desprivilegiados  sejam seus  semelhantes  no  quesito  estilo  de  vida.  São  esses  ambientes,

estranhos ao cotidiano dos integrantes da classe média norte-americana, que Jack Kerouac

explora  em  diversas  de  suas  narrativas.  Com  características  autobiográficas  –  contudo,

alterando, geralmente, o nome real dos envolvidos – o autor relata viagens e contatos com

1 “Nada parava; as ruas fervilhavam a noite inteira. Mendigos dormiam enrolados em cartazes de publicidade
arrancados dos tapumes. Famílias inteiras de maltrapilhos sentavam-se no meio-fio, tocando pequenas flautas e
rindo noite afora. Seus pés descalços ficavam estendidos na rua. Suas pálidas velas ardiam – o México inteiro era
um vasto campo de [boêmios] refugiados [...] Essa era a incrível, desinibida e definitivamente selvagem cidade
dos meigos lavradores indígenas que sabíamos que iríamos encontrar no fim da estrada” (KEROUAC, 2007, p.
365).
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culturas  e  estilos  de vida  pouco explorados por  jovens norte-americanos de  sua época  e,

menos ainda, por sistemas culturais como a literatura. Essa busca pelo desconhecido, bem

como a rejeição do convencional, foi  um dos motivos da popularização de Jack Kerouac,

principalmente, entre os jovens, durante a década de 1960.

Nesse  sentido,  percebe-se  que  Jack  Kerouac  apropria-se  de  temáticas  até  então

descartadas, ignoradas, marginalizadas e as coloca no centro de sua narrativa. É justamente

essa característica de seu relato que será observada nesse trabalho, com o objetivo de observar

como é feita a apropriação de uma cultura marginalizada, a qual é mesclada a um formato

literário com forte herança de nomes da literatura moderna, resultando em um texto híbrido –

uma  mistura  da  alta  arte  e  da  cultura  popular.  Todo  esse  processo  –  tanto  a  coleta  dos

descartes  culturais,  quanto  o  auxílio  da  herança  literária  para  a  criação  literária  –  está

fortemente ligado à expressão da memória de Jack Kerouac. Por esse motivo, justifica-se o

estudo da narrativa do autor, utilizando como base teórica principal autores que se dedicam a

analisar as manifestações da memória na criação artística e cultural.

Entre  a  ampla discussão teórica já  desenvolvida sobre memória  e  cultura,  um dos

conceitos mais pertinentes para este estudo é o que Aleida Assmann (2011) denomina de

“contramemória”, caracterizada por coletar descartes da cultura oficial, exercendo um papel

contra  hegemônico.  Assim,  se  forma  uma  expressão  de  contracultura,  termo  também

relacionado a culturas que fogem ao tradicionalismo e que se opõem ao status quo. Ambos os

termos,  contramemória  e  contracultura,  serão  aprofundados  no  decorrer  do  trabalho.  No

momento, é importante destacar que a expressão de uma contramemória pode funcionar como

uma maneira de legitimação de uma contracultura. Essa é a principal hipótese levantada para

o  presente  estudo,  principalmente  pelo  fato  da  contramemória  de  Jack  Kerouac  vir

acompanhada de uma memória literária muito forte – pois o autor foi leitor de uma série de

escritores  clássicos  que  serão  apontados neste  estudo.  Portanto,  percebe-se  um desejo  de

expandir o cânone trazendo à tona expressões culturais marginalizadas.

O  objeto  de  análise  principal  desta  pesquisa  é  a  obra  Os  subterrâneos,  de  Jack

Kerouac, publicada pela primeira vez em 1958. A edição utilizada é a lançada pela Penguin

Books em 2001, com o título original  The Subterraneans. A versão brasileira, traduzida por

Paulo Henriques Britto e lançada em 2010 pela LP&M é também de grande auxílio para a

pesquisa. Contudo, pelo fato deste trabalho apresentar parte de seu foco na prosa espontânea

de Jack Kerouac, optou-se por utilizar o texto original em inglês. Outros textos de Kerouac
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são utilizados como auxílio à pesquisa, por apresentarem temas e estilos que são recorrentes

em suas  narrativas,  como,  por  exemplo,  o  seu  best-seller, On The  Road,  publicado  pela

primeira  vez  em 1957. Além das obras  do próprio Jack Kerouac e seus contemporâneos,

outros nomes da literatura são usados como pano de fundo para esse estudo, entre eles: Mark

Twain, J.D. Salinger, James Baldwin, Amiri Baraka e Virginia Woolf. O significado deles para

o atual trabalho é observar a herança, presente na literatura de Jack Kerouac e a tradição que

este segue; presente, principalmente, na literatura norte-americana.

A obra  The Subterraneans  é  considerada  adequada para  este  estudo envolvendo a

contramemória e a contracultura, devido à sua abordagem do bebop jazz, estilo de música jazz

que por muito tempo foi apreciado por um grupo restrito,  composto majoritariamente por

afro-americanos  e  cidadãos  que  vivem às  margens da  sociedade,  como artistas,  poetas  e

jovens descontentes com o conformismo da classe média. Acredita-se que a cultura boêmia do

bebop, colocada no centro da narrativa de Jack Kerouac, representaria em The Subterraneans

uma forma de oposição à cultura oficial, buscando, através da expressão da contramemória,

elevar uma forma de contracultura (o  bebop) ao  status de uma das maiores manifestações

culturais  do século XX – digna  de  ser  retratada  na  literatura.  Outro  importante  ponto  da

narrativa de  The Subterraneans  é o envolvimento do personagem central  e narrador,  Leo

Percepeid – pseudônimo utilizado  por  Jack  Kerouac  – com Mardou Fox,  personagem de

origens  étnicas  africanas  e  cherokee  e  integrante  genuína  da  cultura  bebop.  Através  das

contradições  deste  relacionamento  conturbado,  acredita-se  que  Kerouac  coloque  em cena

diversas questões relacionadas a culturas minoritárias, contracultura, conformismo da classe

média norte-americana e racismo.

Com o intuito de observar outras formas de apropriação da temática do bebop jazz na

literatura, utiliza-se como pano de fundo alguns textos literários que abordam o tema. São

eles:  Sonny's  Blues de  James  Baldwin  (1997),  publicado  pela  primeira  vez  em  1957  e

Dutchman de Amiri Baraka (1995), publicado pela primeira vez em 1964. Visto que Baldwin

e Baraka são escritores  afro-americanos,  a  análise  de seus  textos  busca  observar  como a

música é adotada pela própria cultura bebop e a pureza que estes autores assumem ao apontar

o  bebop como sendo exclusivamente compreendido pela comunidade afro-americana. Este

trabalho  leva  em  conta  que  o  bebop não  é  tomado  somente  como  temática  em  The

Subterraneans, pois a velocidade do estilo musical, com sua forma comprimida e frenética,

nos remete à prosa espontânea elaborada por Kerouac, ao escrever seus textos literários.
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Remetendo, novamente, ao fim do Grande Divisor  entre a arte popular e a alta arte,

considera-se que o autor utiliza uma forma de escrita que, ao mesmo tempo em que remete ao

ritmo marginalizado do bebop, há também, em seus textos, herança do fluxo de consciência,

presente em diversas obras modernistas e cânones literários. Para analisar a apropriação que

Kerouac faz do fluxo de consciência, utiliza-se principalmente as análises de Franco Moretti

(1997) sobre os impactos da intensa modernização na literatura. Além disso, busca-se, como

auxílio,  a  obra  literária  de  Virginia  Woolf,  Mrs.  Dalloway,  como forma  de  exemplificar

características da manifestação das camadas da consciência no texto literário.

Este trabalho é dividido em dois capítulos (além da introdução e das considerações

finais). O primeiro pretende expor um breve histórico dos estudos sobre Geração Beat e Jack

Kerouac, demonstrando os passos dados por pesquisas rumo à legitimação da literatura criada

pelo  grupo.  Além disso,  é  de  suma importância  a  exploração  dos  termos  contracultura  e

contramemória.  O primeiro termo, além de contextualizar o cenário cultural  em que Jack

Kerouac tomou parte, também auxilia na compreensão da comunidade alternativa criada a

partir de expressões culturais como o bebop. Já o termo contramemória, elaborado por Aleida

Assmann (2011), remete ao processo da seleção feita pelo autor, em que, através de sua visão

de membro da contracultura,  posiciona o bebop em um alto  nível em sua narrativa.  Para

entender a forma como Kerouac quebra alguns dos paradigmas da arte moderna através de sua

apropriação do bebop, exploram-se no primeiro capítulo conceitos como o Grande Divisor e o

New Criticism, elaborados, respectivamente, por Andreas Huyssen (1997) e T.S. Eliot (1998).

Ambos os paradigmas são quebrados de forma marcante na literatura de Jack Kerouac e é

perceptível como este posicionamento foi uma das barreiras para o processo de legitimação de

sua produção literária.

O segundo capítulo deste estudo busca fazer uma análise que observa a presença do

cânone literário e daquilo que é visto como “lixo cultural” presente em The Subterraneans.

Dessa forma, é possível analisar de maneira mais próxima o rompimento da divisão entre a

arte prestigiada e a arte estigmatizada pelas instituições legitimadoras. De início, percebe-se a

relação,  presente  no  próprio  título,  com a  obra  Memórias  do  subsolo (2009),  de  Fiodor

Dostoiévski,  publicado pela primeira  vez em 1864. Contudo, a presença do cânone não é

observada somente na apropriação do universo subterrâneo do autor russo, mas também na

mencionada  prosa  espontânea,  a  qual  deve  muito  ao  fluxo  de  consciência  presente  na

literatura modernista, principalmente. Já tratando dos descartes da cultura oficial coletados
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por Jack Kerouac e tomado por ele como centro de sua narrativa, considera-se o bebop como

o principal exemplo em The Subterraneans. A análise feita do bebop não tem caráter formal,

mas procura o sentido que o estilo desempenha na narrativa, tendo em mente que ele é um

elemento de difícil  cooptação pela indústria cultural e, ao mesmo tempo, símbolo de uma

contracultura em ascensão. A relação ambígua que Leo Percepeid mantém com Mardou Fox

no decorrer de The Subterraneans também será analisada no segundo capítulo deste trabalho.

Visto que a personagem é uma integrante legítima da cultura  bebop, é possível observar o

modo  como Leo  Percepeid  a  vê,  considerando  que  isto  possa  refletir  na  forma  como o

narrador considera o bebop e a contracultura em que ambos estão inseridos.

Espera-se, com a abordagem destas questões, mapear algumas das diversas camadas

presentes em The Subterraneans, camadas essas compostas tanto por culturas marginalizadas

e  descartadas  pela  cultura  oficial,  como  o  bebop,  quanto  por  uma  memória  de  leituras

reconhecidas como clássicos da literatura. Dessa forma, espera-se que o trabalho cumpra o

seu  objetivo  principal  de  analisar  a  presença  da  contracultura  e  da  contramemória  na

construção de The Subterraneans.
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CAPÍTULO 1: CONTRACULTURA E CONTRAMEMÓRIA

everything is shit. the word ART must be redefined. this is the age where
everybody creates. rise up nigger take up your true place. rise up nigger the
word too must be redefined. this is your arms and this is your hook. don't the
black boys get shook. high asses get down. NIGGER no invented for the
color it was made for the plague. [...] rise up niggers and reign with your
instruments  of  soldiers  of  new  fortune.  uncalculable  caste  of  we  new
niggers.2

Patti Smith

Em seu texto  Made for the Plague,  escrito por volta de 1974, a poetisa e musicista

norte-americana Patti Smith (1946- ) propõe uma redefinição dos termos Art e  Nigger e, ao

mesmo tempo, convida os denominados por ela como Niggers para reinarem em um futuro

dominado pela  maioria e não pelos nomeados por ela como “high asses” – uma provável

referência à elite intelectual. Para Patti Smith, O termo “arte” deve ser redefinido, pois esta é

uma era em que todos criam. Nesse sentido, não há mais uma distinção entre o que é criado

por poucos para um público restrito, pois a arte é criada por todos para todos, inclusive os

indivíduos marginalizados, denominados por ela como Nigger.

Considerado  pejorativo  e  racista,  o  termo  Nigger é  usado  para  designar

afrodescendentes e é reapropriado por Smith para definir os artistas e idealistas que vivem às

margens  da  sociedade,  inclusive  a  si  mesma,  conforme  cita  em  sua  música  de  1978,

Rock'N'Roll  Nigger:  “Jimi  Hendrix  was  a  nigger.  Jesus  Christ  and grandma  too.  Jackson

Pollock was a nigger”3. Patti Smith desempenhou, assim como a Geração Beat, um importante

papel, no contexto do pós-modernismo para a junção da alta arte, já respeitada, à cultura de

massa, vista com maus olhos por grande parte da crítica, ao adotar uma ampla herança poética

em um estilo musical que originou o movimento punk dos anos 1970. Utilizando referências à

cultura boêmia e às noções de céu e inferno de Arthur Rimbaud (1854-1891), Patti Smith

criou uma poesia de cunho contestador que remete à Geração Beat e à sua convivência com os

poetas Allen Ginsberg e William Burroughs. Além disso, seu álbum de estreia,  Horses, foi

2 “tudo é merda. a palavra ARTE deve ser redefinida. essa é a era em que todos criam. erga-se nigger tome o seu
verdadeiro lugar. erga-se nigger do mundo o termo também deve ser redefinido. essas são suas armas e essa é a
sua chance. que os garotos negros não sejam abalados. os poderosos decaem. NIGGER não foi inventado para a
cor foi  feito para a praga [...]  ergam-se  niggers e  reinem com os instrumentos de novos soldados do novo
destino. casta incalculável de novos niggers” (Tradução minha).

3 “Jimi Hendrix era um nigger. Jesus Cristo e minha avó também. Jackson Pollock era um nigger” (Tradução 
minha).
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produzido por John Cale, um dos membros da subcultura nova iorquina e da banda aclamada

pela  crítica  The Velvet  Underground; além de sua capa ser  fotografada pelo emblemático

fotógrafo Robert Mapplethorpe, famoso por suas fotografias que misturam a cultura  pop  a

elementos eróticos e clássicos.

A referência à cultura marginalizada,  Nigger, presente no trecho acima de Smith, nos

remete  a  diversas  produções  literárias  do  século  XX,  inclusive,  algumas  debatidas  neste

trabalho, como: Jack Kerouac, Ralph Ellison, Amiri Baraka e James Baldwin. Um dos grupos

que auxiliou na popularização dessa subcultura foi a denominada Geração Beat, que foi de

grande influência para Patti Smith e sua temática Nigger.

O termo Geração Beat refere-se a um grupo de jovens escritores norte-americanos que,

nos anos 1950, criaram uma corrente literária inovadora, de vanguarda, assim como um estilo

de vida à deriva da sociedade de consumo que caracterizava o pós-guerra nos Estados Unidos.

O grupo é conhecido pelos trabalhos de seus principais autores: Jack Kerouac (1922-1969),

Allen  Ginsberg  (1926-1997),  Neal  Cassady (1926-1968),  William Buroughs  (1914-1997),

Herbert Huncke (1915-1996) e John Cellon Holmes (1926-1988) (WILLER, 2009). Outros

escritores  e  poetas  também são  englobados  por  esta  denominação,  como  Gregory  Corso

(1930-2001), Diane Di Prima (1934- ), Lucian Carr (1925-2005), Carl Salomon (1928-1993),

dentre outros.

Há diversas definições para o termo “beat”, que foi debatido e construído pelos próprios

integrantes ao longo dos anos, desde a sua formação. A definição elaborada por Clinton R.

Starr em seu estudo  “I want to be with my own kind”, destaca os ideais de resistência da

geração que foram adotados em movimentos de contracultura nos anos seguintes e, por esse

motivo, é pertinente para este estudo:

“Beat”  and “Beatnik”  here  designate  an  individual  who  was  attracted  to
bohemian enclaves as sites in which widespread attitudes and habits, such as
Cold War politics, racial segregation, heterosexuality, and the valorization of
commodity consumption, could be transgressed (STARR, 2004, p. 42).4

Esse  grupo,  apesar  de  heterogêneo,  apresenta  algumas  características  em  comum,

como a tolerância e a abertura a expressões que diferem da ordem estabelecida, como, por

exemplo, o multiculturalismo, a diversidade religiosa e a abertura para uma sexualidade não

normativa.  Outra característica marcante é o fato de que, apesar de muitos desses autores
4 “‘Beat’ e ‘Beatnik’ designam aqui um indivíduo que era atraído por ambientes boêmios e locais que atitudes e
hábitos difundidos, como a política da Guerra Fria, segregação racial, heterossexualidade e a valorização de bens
de consumo, podiam ser infringidos” (Tradução minha).
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terem frequentado universidades americanas e possuírem uma ampla base literária, o grupo

não se restringia a debater os problemas sociais; eles frequentaram e participaram dos guetos

e  da  cultura  marginalizada  de  grandes  cidades  como  São  Francisco  e  Nova  York  (cf.

WILLER, 2009).

A Literatura  Beat,  também chamada  de  Beatnik,  tem grande  influência  na  cultura

contemporânea,  pois  foi  uma  das  primeiras  expressões  do  que  chamamos  hoje  de

contracultura. Os ideais e hábitos do grupo em questão fugiam dos parâmetros existentes na

sociedade americana da época, influenciando uma massa de jovens e cidadãos descontentes

com a forma de vida tradicional e normativa norte-americana, e criando assim uma cultura

rebelde (cf. PEREIRA, 1983). 

Helen Weaver publicou em 2009 um relato de memórias de título  The Awakener: A

Memoir of Kerouac and the Fifties, em que descreve a sua convivência com Jack Kerouac e

outros  autores  beats.  Para  a  biografista,  o  estilo  de  vida  boêmio que  ela  própria  adotara

durante os anos 50 se opunha a muitos valores do American Dream. Nas palavras da autora:

“[…] it  represented  freedom: freedom from everything I  had  escaped:  parents,  marriage,

academia”  (WEAVER,  2009,  p.  26)5. Para  Weaver  (2009),  que  cresceu em uma pequena

cidade no interior dos Estados Unidos, no contexto de repressão da classe média em ascensão

da década de 1950, os artistas beats representavam uma ameaça a tudo aquilo que a população

de  sua  cidade  defendia.  A autora  relata:  “[...]  these  wild  characters  who  represented  the

opposite of everything Scarsdale stood for: rebellion, art, sex, drugs, jazz, racial equality: in a

word, freedom” (WEAVER, 2009, p. 21)6.

Helen Weaver (2009) conta que, quando jovem, o fato de o grupo beat ser diferente de

tudo aquilo que ela conhecia era justamente o motivo de sua curiosidade. Por pertencer a uma

sociedade em que seu Golf Club não admitia a entrada de negros e judeus e, ao mesmo tempo,

fazer parte  de uma família que não lhe permitia ter contato com pessoas consideradas de

classes  sociais  inferiores,  a  autora  do  relato  diz  que  tudo  que  fosse  proibido  –  pobreza,

judaísmo, cultura afro-americana – era, a seu ver, exótico e, por isso, desejado.

Acredita-se que o termo beat tenha surgido em uma conversa entre Jack Kerouac e o

poeta John Clellon Holmes. A ideia era demonstrar o contraste entre estes autores iniciantes e

5 “[...]  isto  representava  liberdade:  liberdade  de  tudo  que  eu  havia  escapado:  pais,  casamento,  academia”
(Tradução minha).

6 “[...] essas figuras selvagens que representavam o oposto de tudo que Scarsdale significava: rebeldia, arte, sexo,
drogas, jazz, igualdade racial: em uma palavra, liberdade” (Tradução minha).
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os consagrados escritores da lost generation – termo criado por Gertrude Stein (1874-1946) e

popularizado por Ernest Hemingway (1899-1961) para referir-se à geração de autores que

vieram à tona durante a Primeira Guerra Mundial. Para Kerouac e Holmes a sua geração era

destoante da lost generation; pois, enquanto o grupo modernista das décadas de 1910 e 1920

vivenciaram o glamour e o prestígio, a geração de 1950 era abatida e marginalizada. Kerouac

fez uso do termo Beat, que sugere dois significados na língua inglesa: um de batida, de ritmo;

e o outro de abatido. Ambas as interpretações são válidas no intuito de Kerouac, que segundo

ele mesmo, não queria nomear a geração, mas sim “desnomeá-la” (cf. WILLER, 2009).

Há  vários  termos  utilizados  para  referir-se  ao  grupo  de  jovens  intelectuais  e

marginalizados dos anos 1950:  hipster,  hip,  geração bop,  beat,  beatnik,  entre outros,  que

serão abordados mais  adiante.  No caso de North Beach,  em São Francisco,  este  grupo é

denominado  por  Jack  Kerouac  como os  subterrâneos,  conforme  mencionado  na  obra  de

mesmo nome: “[...] I gave up consciously trying to make Mardou and settled down to a night

of digging the great new perplexing group of subterraneans Adam had discovered and named

on the Beach” (KEROUAC, 2001, p. 9)7.  Segundo o narrador, o grupo foi nomeado pelo

poeta Allen Ginsberg, referido através do codinome Adam Moore, que teria apresentado Jack

Kerouac ao grupo e batizado os mesmos. 

Já o termo Beatnik foi cunhado pela mídia conservadora durante o período em que a

Geração  Beat  começou  a  ganhar  repercussão  entre  o  público  jovem.  O  termo  faz  uma

referência de forma pejorativa ao satélite Sputnik, lançado à órbita em 1957 – mesmo ano em

que On The Road, de Jack Kerouac, foi publicado. O objetivo das instituições conservadoras

ao  utilizar  esse  termo  era  diminuir  o  mérito  literário  do  grupo  beat,  comparando  sua

popularização massificada à transmissão espacial do satélite. Contudo, o termo acabou sendo

adotado de forma mais ampla, inclusive entre parte dos admiradores da geração.

Um exemplo desta oposição midiática à disseminação da cultura beat é a reportagem

em anexo intitulada Blame these 4 men for the Beatnik horror, publicada pelo jornal britânico

The People no dia 7 de agosto de 1960. A reportagem acusa Jack Kerouac, Gregory Corso,

William Burroughs e Allen Ginsberg pelo denominado “horror beatnik” e pela profetização de

uma filosofia que é aparentemente inocente; mas, que em suas entrelinhas há forte apologia a

vícios e violência. Segundo o jornal, o grupo de poetas e escritores é responsável pelo “culto

7 “[...]  desisti  de  tentar  ganhar  Mardou  na  marra  e  resolvi  passar  a  noite  sacando  aquela  turma  nova
desconcertante incrível de subterrâneos que Adam havia descoberto e batizado em North Beach” (KEROUAC,
2006, p. 19).
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ao desespero” a que vários jovens da época estavam aderindo e que os estava levando ao

comportamento violento. Clinton R. Starr (2004) destaca as críticas feitas à cultura beat pela

crítica cultural, que, de início, desacreditava o mérito e a qualidade da arte do grupo: “In 1959

journalist  Paul  O'Neil  proclaimed  that  the  Beat  Generation  consisted  mostly  of  'talkers,

loafers, passive little con men,' a 'bohemian cadre' of 'writers who cannot write, painters who

cannot paint'” (STARR, 2004, p. 41) 8.

O grupo  denominado  pela  mídia  como beatnik  e  o  satélite  Sputnik  possuíam,  de

acordo com a mídia conservadora, duas coisas em comum: a primeira é que ambos chamavam

a  atenção  dos  meios  de  comunicação  e  ocupavam  as  manchetes  dos  grandes  jornais;  a

segunda é que ambos estavam relacionados ao medo da entrada de ideais comunistas nos

Estados  Unidos  e  tanto  o  Sputnik  quanto  os  Beatniks  representavam,  naquele  contexto,

ameaças ao sistema capitalista vigente na década de ouro norte-americana. Apesar de muitos

meios de comunicação da época associarem a Geração Beat ao comunismo, segundo Daniel

Belgrad (2004), o grupo se opunha fortemente à política econômica e social do liberalismo

corporativo  do  pós-Segunda  Guerra;  contudo,  buscava  também  diferenciar-se  da  antiga

oposição,  a  esquerda  marxista,  considerada  pelo  movimento  de  contracultura  como

comprometida e obsoleta.

Já Clinton Starr (2004) faz uma distinção entre os termos beat e beatnik, diferença

conhecida por parte dos críticos da produção cultural da época. Segundo os estudos coletados

pelo autor, os “verdadeiros” beats seriam os escritores e poetas intelectuais, artistas sérios e

ambiciosos, genuinamente engajados com uma arte de vanguarda. Os beatniks, por sua vez,

seriam os seguidores desta cultura que não eram significantes para a arte promovida, e estes

seriam os responsáveis por grande parte das acusações de que a cultura beat fosse vazia e

conformista. Em outras palavras, eram “beats falsos”.

Jack Kerouac é o autor de uma das obras mais famosas da considerada “verdadeira”

cultura beat, o relato de viagem On The Road. Lançado em 1957, a obra narra a viagem de Sal

Paradise (codinome do próprio autor) e Dean Moriarty (codinome do poeta Neal Cassady)

pela famosa rota 66, nos Estados Unidos. A irreverência da obra atingiu milhares de jovens na

década de 50, trazendo uma ampla discussão sobre o papel do jovem na sociedade e fazendo

com  que  vários  destes  saíssem  de  casa  em  busca  de  experiências  na  estrada,  como  os

8 “Em 1959 o jornalista Paul O’Neil proclamou que a Geração Beat consistia basicamente de ‘faladores, vazios,
homenzinhos do contra passivos ,’  um ‘esquema boêmio’ de ‘escritores que não sabem escrever, pintores que
não sabem pintar’” (Tradução minha).
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personagens. Essa irreverência consiste tanto no estilo de escrita fluido, quanto na descrição

dos hábitos não normativos, como no trecho:

Out we jumped in the warm, mad night, hearing a wild tenorman bawling
horn  across  the  way,  going  'EE-YAH!  EE-YAH!  EE-YAH'  and  hands
clapping to the beat and folks yelling, 'Go, go, go!' Dean was already racing
across  the  street  with  his  thumb  in  the  air,  yelling,  'Blow,  man,  blow!'
(KEROUAC, 2011, p. 178).9

 
O uso de onomatopeias, na tentativa ávida de reproduzir os sons de instrumentos, do

ambiente e de gritos, é condizente com a forma com que os autores beats buscavam retratar

um estilo de vida. Em  On The Road,  é perceptível que a busca da libertação das normas

comportamentais está presente tanto na escrita quanto nas ações dos personagens, que, como

demonstrado no trecho acima, anseiam por experiências extremas.

Esta aparente falta de lucidez está relacionada ao desejo de expansão da mente e do

comportamento,  segundo  Holton,  “[...]  an  adamic  desire  for  an  experience  of  freedom,

integrity, and authencity generally unavailable within conventional culture” (HOLTON, 2004,

p. 17)10. Este tipo de comportamento no contexto do American Way Of Life – durante a década

de 1950 nos Estados Unidos – era destoante das políticas e normas sociais que surgiram no

pós-Segunda Guerra. Segundo Holton (2004), as leis criadas no período buscavam criar uma

sociedade homogênea que não fugisse dos parâmetros de comportamento aceitáveis.

These homogenizing tendencies were evident in many spheres of public life.
In 1950, the McCarran International Security Act and the Subversive Control
Act  were  passed,  legislation  severely  curtailing  dissent  in  America,  as
Senator  McCarthy  prepared  for  more  inquisitorial  House  Un-American
Activities Committee (HUAC) hearings aimed at persecuting those who did
not agree with a narrow definition of political reality (HOLTON, 2004, p.
12).11

De forma bem contrastante com as leis impostas no período, Holton (2004) relata que

9 “Mergulhamos na noite cálida e louca, ouvindo um sax-tenor incrível soprando o trajeto inteiro, fazendo ‘ii-
yah! ii-yah! ii-yah’, batíamos palmas na batida do jazz e a rapaziada gritava ‘vai, vai, vai!’. Dean já estava
correndo pela rua com seu dedo suspenso no ar, aos gritos: ‘Toca, homem, toca!’ (KEROUAC, 2007, p. 242).

10 “Um desejo adâmico por uma experiência de liberdade, integridade e autenticidade geralmente indisponível 
em meio à cultura convencional” (Tradução minha).

11 “Essas tendências homogeneizadoras eram evidentes em várias esferas da vida pública. Em 1950, a Lei de
Segurança Nacional McCarran e a Lei de Controle do Subversivo foram aprovadas, legislações que restringiam
severamente a dissidência na América, enquanto o Senador McCarthy preparou as mais inquisidoras audiências
do Comitê  da  Casa  de  Atividades  Não-Americanas (HUAC) com o  objetivo  de  perseguir  aqueles  que  não
concordavam com as estreitas definições do cenário político” (Tradução minha).
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no  mesmo  ano,  1950,  Jack  Kerouac  e  Neal  Cassady  estavam  no  México  explorando  o

universo dos camponeses, prostitutas e na companhia de William Burroughs – que naquele

ano estava pesquisando diversos tipos de drogas, inclusive a heroína e uma “super droga”, que

tinha fama de ser capaz de transformar pessoas em insetos.

Algo marcante e atraente, em  On The Road, ao leitor jovem da época é a fuga dos

jovens Dean Moriarty e Sal Paradise da alienação e do estilo de vida vigente na década de

ouro nos Estados Unidos; uma fuga para um destino não demarcado, para um paraíso em que

os jovens se encontrariam em liberdade plena. Esse desejo de fuga advém de uma tradição da

literatura norte-americana de relatos de viagem, seja em um carro que percorre as famosas

rotas da Califórnia, seja em um barco pelo rio Mississipi. Jack Kerouac (2012) retoma essa

tradição literária em seu conto  O vagabundo americano em extinção, em que relata que o

hábito da viagem advém desde os tempos do poeta andarilho Walt Whitman (1819 - 1892):

Na América houve sempre [...] uma ideia especial e definida de liberdade
que significa andar a pé e que remonta aos tempos de Jim Bridger e Johnny
Appleseed e ainda hoje é mantida por um grupo em extinção de veteranos
rijos que às vezes ainda podem ser vistos em alguma autoestrada deserta à
espera de uma breve jornada até a cidade para esmolar (ou trabalhar) e forrar
a barriga [...] (KEROUAC, 2012, p. 44).

No  trecho  acima,  Kerouac  menciona  Jim  Bridger  (1804-1881),  explorador  norte-

americano, famoso por meditar entre os nativos; e Johnny Appleseed (1774-1845) missionário

estadunidense, que ficou conhecido por levar o plantio de macieiras para vários estados norte-

americanos. Essas figuras representam para o autor a essência desta tradição americana de

percorrer seus vários estados, praticada no momento do relato apenas pelos “veteranos rijos”,

que após regressarem não se encaixam no cenário social do pós-guerra.

No conto citado, Jack Kerouac (2012) relata a experiência de vagabundos em diversos

estados norte-americanos e em países europeus. Publicado pela primeira vez em 1960 com o

título original  The Vanishing American Hobo, a história envolve também a decadência e as

limitações do típico vagabundo norte-americano.  Com a ascensão econômica dos Estados

Unidos após a Segunda Guerra Mundial, segundo Kerouac, o vagabundo americano está em

extinção e os poucos que restaram são rejeitados em lugares em que a prosperidade do novo

estilo de vida se instaurou:

Na Califórnia, o rato de mochila, o tipo original de antigamente, que segue
perambulando de cidade em cidade com as provisões e a cama às costas, o
“Irmão  sem  Lar”,  praticamente  desapareceu,  junto  com  o  antigo  rato
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garimpeiro do deserto,  que costumava cruzar com o coração esperançoso
laboriosas cidades do Oeste, que agora são tão prósperas que já não desejam
velhos vagabundos (KEROUAC, 2012, p. 43).

Um dos romances que retrata bem a tradição americana que, posteriormente, durante

os anos 1960, seria denominada de dropout (cair fora) é The Adventures of Huckleberry Finn,

de Mark Twain (1835-1910). Nessa narrativa, o jovem Huckleberry Finn narra suas peripécias

a partir do momento em que é adotado por uma viúva que se dedica a educar o garoto e a

ensiná-lo a se portar, a rezar, e a vestir-se adequadamente. Contudo, Huckleberry, que está

desacostumado  com um estilo  de  vida  refinado  –  pois,  até  então,  ele  vivia  com seu  pai

alcóolatra e não tinha recebido educação formal – sente dificuldade em adaptar-se à sociedade

a que ele foi inserido. Além de não conseguir se adequar à formalidade da vida imposta pela

viúva que o adotou – mesmo que esta lhe pareça bondosa gentil – Huck também não gosta da

ideia de voltar a viver com seu agressivo pai, que retorna para pedir dinheiro e explorar o

jovem. Huckleberry Finn e seu amigo Tom Sawyer ganharam uma grande quantia de dinheiro,

após encontrarem um tesouro, em suas aventuras relatadas em The Adventures of Tom Sawyer

e era esse dinheiro que seu pai cobiçava.

Nem  todo  o  dinheiro  ganho  e  a  bondade  da  viúva  parecem  ser  atraentes  para

Huckleberry, que, acima de tudo, quer sossego para viver uma vida simples. Em seu relato, o

garoto descreve o quão desconfortável ele se sente ao tentar adaptar-se às normas de sua nova

vida na casa da viúva - sendo educado por Miss Watson (irmã da senhora que o adotara):

Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would
say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry'; and 'don't scrunch up like
that, Huckleberry – set up straight'; and pretty soon she would say, 'Don't
gasp and stretch like that, Huckleberry – why don't you try to behave?' Then
she told me all about the bad place, and I said I wished I was there (TWAIN,
2013, p. 4).12

Os valores ensinados por Miss Watson não fazem sentido para Huckleberry Finn, que

ao invés de rezar para ir para o céu, conforme os ensinamentos de Miss Watson, preferia estar

no local ruim, o inferno, onde sua mentora lhe garantira que seu amigo Tom Sawyer estaria

após a morte. Com o intuito de fugir das duas únicas opções de vida possíveis na sociedade

sulista pré-guerra da cidade ficcional de St. Petersburg – entre a educação formal de Miss

12 “Então, durante uma hora foi um tédio mortal e eu tava nervoso. A senhorita Watson dizia: ‘Não põe os pés aí
em cima, Huckleberry’ e ‘Não fica encolhido desse jeito, Huckleberry – senta direito’; e logo depois ela dizia:
‘Não fica de boca aberta e atirado assim, Huckleberry – por que você não tenta se comportar? ’. Então ela me
contou tudo sobre o lugar ruim, e eu disse que queria ir pra lá” (TWAIN, 2011, p. 8-9).
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Watson ou a exploração de seu pai – Huckleberry Finn forja o seu assassinato e foge em uma

balsa rio Mississipi abaixo. 

Assim,  o  jovem  decide  embarcar  em  uma  expedição típica do  que  se  tornaria a

tradição americana do dropout: “I guessed I wouldn't stay in one place, but just tramp right

across the country, mostly night times, and hunt and fish to keep alive, and so get so far away

that the old man nor the widow couldn't ever find me any more” (TWAIN, 2013, p. 27)13.

Durante sua expedição, Huck encontra Jim, um escravo negro pertencente à casa da viúva,

que fugira para evitar que fosse vendido e separado de sua família. A presença de Jim na

narrativa  traz  um  debate  sobre  os  direitos  humanos  da  população  afro-americana,

principalmente em momentos em que Huckleberry se sensibiliza com a situação do novo

amigo: 

He was thinking about his wife and his children, away up yonder, and he was
low and home-sick; because he hadn't ever been away from home before in
his life; and I do believe he cared just as much for his people as white does
for ther'n. It don't seem natural, but I reckon it's so (TWAIN, 2013, p. 147)14.

Seguindo  a  já  mencionada  tradição  americana,  Huck  abandona  seu  ambiente  de

conforto na casa em que fora adotado em St. Petersburg e embarca em uma viagem rumo ao

desconhecido; além de estar na companhia de um indivíduo pertencente a uma cultura que lhe

é estranha. Apesar da diferença de identidade cultural entre Huck e Jim, e do racismo comum

no sul dos Estados Unidos nos meados do século XIX, os dois viajantes se identificam e se

auxiliam, havendo, por parte de Huck, a noção de que eles partilhavam sentimentos, conforme

narrado no trecho acima. Apesar dos diversos obstáculos que encontram durante o trajeto,

Huck e Jim preferem a canoa, indo sem rumo exato, à vida experimentada em St. Petersburg:

“We said there warn't no home like a raft, after all. Other places do seem so cramped up and

smothery, but a raft don't. You feel mighty free and easy and comfortable on a raft” (TWAIN,

2013, p. 112)15.  Conforme a tradição americana apontada por Jack Kerouac (2012) em seu
13 “Pensei em não parar num só lugar, mas sair andando pelo campo, em geral de noite, e caçar e pescar pra me
manter vivo, e assim ir pra tão longe que nem o velho nem a viúva iam conseguir me encontrar” (TWAIN, 2011,
p. 23).

14 “Ele tava pensando na mulher e nos filhos, lá bem longe, e ele tava abatido e com saudades de casa, porque
nunca tinha saído de casa antes na vida, e acho que ele gostava tanto do pessoal dele quanto os brancos gostam
dos seus. Não parece natural, mas acho que é assim” (TWAIN, 2011, p. 107).

15 “Dissemos que afinal não tinha nenhum lar tão bom como uma balsa. Os outros lugares parecem apinhados e
sufocantes, mas uma balsa não. A gente se sente muito livre, à vontade e confortável, numa balsa” (TWAIN,
2011, p. 81).
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conto sobre o vagabundo americano, o conforto está na liberdade de trilhar o país afora.

Outra obra da literatura norte-americana que é marcante para o desenvolvimento da

filosofia do dropout é The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger. Publicado pela primeira vez

em 1951 pela Little Brown and Company, a obra é narrada por Holden Caulfield, personagem

que se tornou ídolo da juventude rebelde devido a suas fortes opiniões expressas sobre temas

como identidade, pertencimento e alienação. Ao debater com sua irmã a possibilidade de se

tornar um advogado, assim como seu pai, Holden Caulfield expressa sua visão, não somente

sobre a profissão, mas sobre o mundo adulto:

All you do is make a lot of dough and play golf and play bridge and buy cars
and drink Martinis and look like a hot-shot. And besides. Even if you did go
around saving guys' lives and all, how would you know if you did it because
you really wanted to save guys' lives, or because you did it because what you
really wanted to do was be a terrific lawyer, with everybody slapping you on
the back and congratulating you in the court when the goddamn trial was
over, the reporters and everybody, the way it is in the dirty movies? How
would you know you weren't being a phony? The trouble is, you  wouldn't
(SALINGER, 1991, p. 172).16

A palavra phony (falso) é usada constantemente em Catcher in the Rye, expressando a

visão de Caulfield a respeito das relações interpessoais ao seu redor. Há, também, conforme

apontado no trecho acima, uma preocupação do narrador em fugir da alienação, evitando o

que possa ser considerado por ele como falso.

Segundo Robert Holton (2004), existe um subgênero na literatura norte-americana que

explora a alienação sob os olhos de jovens narradores, geralmente homens, que tentam fugir

desta condição. De acordo com Holton,  The Catcher in the Rye pertence a este subgênero e

observa-se que este estilo apontado pelo autor apresenta heranças da tradição americana e

semelhanças  com  personagens  como  Huckleberry  Finn  e  Sal  Paradise.  Assim  como  os

narradores de  The  Adventures of  Huckleberry Finn  e de  On The Road,  Holden Caulfield

também idealiza um local utópico, longe de seu lugar de origem e das instituições repressoras

que lá existem, e planeja uma fuga sem destino exato, pretendendo rumar até encontrar este

local, conforme relata no trecho:

16 “Só faz ganhar um dinheirão, e jogar golfe, e jogar bridge, e comprar carros, e beber martinis, e fazer pinta de
bacana. Mesmo se a gente salvasse as vidas dos sujeitos e tudo, como é que ia saber se estava fazendo o troço
porque queria mesmo salvar a vida deles, ou porque queria era ser um advogado bom pra burro, pra todo mundo
bater nas costas da gente e dar parabéns no tribunal quando acaba a porcaria do julgamento, os repórteres e tudo,
como aparece na droga dos filmes? Como é que eu ia saber se não era na verdade um cretino? O problema é que
não ia saber” (SALINGER, 1999, p. 167).
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Finally, what I decided I'd do, I decided I'd go away. I decided I'd never go
home again and I'd never go away to another school again. I decided I'd just
see old Phoebe and sort of say good-by to her and all, and give her back her
Christmas dough, and then I'd start hitchhiking my way out West. What I'd
do, I figured, I'd go down to the Holland Tunnel and bum a ride, and then I'd
bum another one, and another one, and another one, and in a few days I'd be
somewhere out West where it was pretty sunny and where nobody'd know
me and I'd get a job (SALINGER, 1991, p. 198).17

Com o intuito de fugir de espaços alienantes, estes personagens jovens mencionados

por Holton (2004) movimentam-se em direção a um espaço desconhecido, segundo o autor,

um “não espaço”: jamais atingido e inabitável. Sobre o narrador de Catcher in the Rye, Holton

acrescenta: “Holden Caulfield's lonely flight leads to a nervous breakdown, and his fantasy of

escaping down the road to some pastoral alternative never approaches realization” (HOLTON,

2004, p. 14)18.  O conhecimento da existência desta alienação não constitui, segundo fontes

levantadas por Holton (2004), necessariamente uma fuga desta. Pelo contrário, constituiria

uma alienação em um estado ainda mais profundo, em que o indivíduo perdeu a capacidade

de  imaginar  espaços  alternativos;  locais  onde  esta  alienação,  tão  incômoda  para  os

personagens aqui mencionados, não estaria presente.

Analisando On The Road, de Jack Kerouac, Holton (2004) ressalta a tentativa de fuga

para um ambiente ainda não existente ou descoberto. Nesta situação, a falta de esperança e a

alienação estão relacionadas  ao não lugar,  ainda em formação.  Nas palavras do autor,  “It

seemed impossible 'to walk away from it'  – to leave the room or the cage – without also

walking toward something else, without finding some heterogeneous dimension or space in

which to exist, and that space was not readily available” (HOLTON, 2004, p. 15)19.  Holton

menciona que este espaço ainda não estava disponível devido ao fato de que este ambiente

alternativo estava sendo, de certa forma, “construído”. No caso específico da Geração Beat,

17 “Finalmente, decidi ir embora de vez. Resolvi que não voltaria para casa nunca mais, e nunca mais iria para
colégio nenhum. Decidi que ia só encontrar com a Phoebe, para me despedir e tudo, e devolver o dinheiro de
Natal que ela me havia emprestado. Aí começaria a viajar para o oeste, pegando carona nos carros. Já sabia o que
tinha que fazer: ia até o Túnel Holland e apanhava uma carona, depois pegava outra carona, e depois outra e mais
outra.  Assim,  em  poucos  dias  já  estaria  lá  pelo  oeste,  num lugar  bonito  e  ensolarado,  onde  ninguém  me
conhecesse e eu arranjasse um emprego” (SALINGER, 1999, p. 191-192).

18 “O voo solitário de Holden Caulfield leva a uma crise nervosa e a sua fantasia de escapar pela estrada para
alguma realidade alternativa bucólica nunca se aproxima da realização” (Tradução minha).

19 “Parecia impossível ‘cair for a disso’ – deixar a sala ou a cela – sem também ir em direção a algo diferente,
sem encontrar  alguma dimensão  heterogênea ou espaço onde existir  e  esse  espaço não  estava  prontamente
disponível” (Tradução minha).
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houve uma mudança no que diz respeito ao não espaço, que foi ao pouco se transformando em

um espaço coletivo e alternativo em busca da fuga à alienação. “In contrast to the quests of

such solitary figures, the somewhere sought by the Beats was predicated on a subcultural

rather than an individual walk away” (HOLTON, 2004, p. 18)20.

Já em  The Subterraneans,  obra analisada neste trabalho, a tradição da viagem está

presente  no  mergulho  que  o  protagonista,  Leo  Percepeid,  faz  no  cenário  cultural

marginalizado de North Beach, do qual sua amante, Mardou Fox, faz parte. O envolvimento

de  Percepeid  com  Fox  representa,  portanto,  uma  forma  de  dropout,  em  que  o  jovem

pertencente à classe média foge da alienação rumo a um ambiente alternativo, no qual ele

experimenta um novo estilo de vida.  Essa experiência,  incluindo o contato com o  bebop,

impacta a forma em que o narrador vê a cultura subterrânea e sua própria cultura da classe

média, sendo possível observar a fragmentação do eu do narrador, em constante conflito – que

será analisado mais adiante neste trabalho.

Essa característica é o que destaca a Geração Beat em meio à tradição americana.

Mesmo resgatando a tradição do relato de viagem e da fuga da alienação, há o diferencial de o

grupo ter ajudado a construir uma subcultura, disseminada em massa entre jovens leitores, que

posteriormente se transformaria nos movimentos de contracultura dos anos 1960. A Geração

Beat, a cultura  hipster e a contracultura dos 1960 compõem o que Dick Hebdige denomina

subcultura.  O termo é analisado em seu estudo denominado  Subculture:  The Meaning of

Style, publicado pela primeira vez em 1979. As subculturas analisadas por Hebdige (2002)

incluem também o punk, o  reggae – entre outras expressões de origem africana – e o glam

rock.  O  termo  subcultura,  segundo  Dick  Hebdige  (2002),  é  constantemente  repensado  e

reelaborado. Contudo, o autor destaca que o surgimento de uma subcultura origina-se sempre

de  um crime  contra  a  ordem natural,  o  status  quo, mesmo que  este  ato  pareça  sutil.  O

importante da subcultura é que ela origina um estilo, um gesto que desafia ou despreza a

ordem vigente, recusando-a (cf. HEDBIGE, 2002). Outra característica das subculturas é o

seu  mistério,  proporcionado  pelo  seu  distanciamento  e  exclusão  da  cultura  oficial.  Nas

palavras  de  Hebdige:  “The  word  ‘subculture’ is  loaded  down  with  mystery.  It  suggests

secrecy,  masonic  oaths,  an  Underworld”  (HEBDIGE,  2002,  p.  4)21.   Dessa  forma,  as

20 “Em contraste com a busca de tais figuras solitárias, o lugar buscado pelos Beats era baseado numa fuga mais
subcultural do que individual” (Tradução minha).

21 “A palavra ‘subcultura’ é carregada de mistério. Ela sugere sigilos, juramentos maçônicos, um Submundo”
(Tradução minha).
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subculturas criam um imaginário de submundos secretos em que seus membros vivem no

subterrâneo da sociedade.

Para  Jack  Kerouac  e  os  membros  da  geração  marcada  pelo  descontentamento,  a

subcultura formada por eles era vista como um refúgio, uma comunidade caracterizada por

certa exclusividade, em que os membros desta instituição estariam, de certa forma, protegidos

da alienação e em um espaço de sociabilização. Essa seria uma instituição alternativa em que

as regras de convivência diferem-se da homogeneidade da cultura  mainstream. Por isso, o

estudo  de  Robert  Holton  (2004)  analisa  o  desenvolvimento  do  ideal  de  heterogeneidade,

disseminado  pela  Geração  Beat  ao  relatar  a  fuga  do  homogêneo  alienante  em  rumo  ao

heterogêneo, ajudando a criar uma subcultura que adotou estes valores e que atraiu inúmeros

jovens nas décadas seguintes. Estes jovens considerados rebeldes possuíam obras literárias

como The Catcher in the Rye e On The Road como referência.

Para Timothy Hampton (2013), a tradição da fuga tem inspirações muito anteriores à

literatura moderna norte-americana. Segundo o autor, na abertura de On The Road, momento

de encontro entre Sal Paradise e Dean Moriarty, há uma transição da morte para a vida: “[...]

feeling that everything was dead. With the coming of Dean Moriarty began the part of my life

you  could  call  my  life  on  the  road”  (KEROUAC,  2011,  p.  3)22.  Esse  modelo,  segundo

Hampton (2014), advém da  Divina Comédia  de Dante Alighieri (1265-1321), escrita entre

1304 e 1321. Segundo Hampton (2013), Salvatore Paradiso é um nome que caberia muito

bem ao narrador da obra clássica de Alighieri, pois, assim como Sal Paradise de Kerouac, este

se encontra perdido no caminho da vida  – no caso de Sal,  na estrada  – e  deseja  subir  à

montanha para encontrar iluminação. Ao invés de subir a montanha, a qual ele é impedido por

animais alegóricos, ele faz a jornada montanha abaixo, passando pelo inferno, purgatório e o

paraíso.

De forma parecida, Sal Paradise é impedido, de início, de seguir sua viagem ao Oeste

por uma tempestade, a qual ele diz ter sido enviado pela “montanha ursa”: “High up over my

head the great hairy Bear Mountain sent down thunderclaps that put the fear of God in me”

(KEROUAC, 2011, p. 11)23. O animal alegórico existente na Divina Comédia, que impede o

caminho direto, repete-se em  On The Road  sob a forma da montanha, fazendo com que o

22 “[...] 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” (KEROUAC, 2007, p. 19).

23 “Muito acima de minha cabeça a hirsuta e imponente Bear Mountain enviava os trovões que gelavam minha
alma” (KEROUAC, 2007, p. 30).
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viajante faça o caminho mais extenso – através do Holland Tunnel – como uma analogia aos

caminhos necessários para a fuga da morte (a vida anterior) e o renascer na nova vida na

estrada.

Percebe-se, portanto, as diversas camadas de leituras que auxiliam na construção da

literatura de Jack Kerouac. Através das apropriações feitas por ele, Kerouac cria uma rede de

intertextos. Essa memória de leitura é construída a partir de uma herança cultural transmitida

por meio de um longo período de tempo, através de gerações, e, por isso, podemos chamá-la

de “memória cultural”.  O termo memória cultural foi utilizado por Jan Assmann (2006) em

seu trabalho  Religion and Cultural Memory,  com o objetivo de observar uma dimensão da

memória pouco analisada nos estudos anteriores sobre o assunto. Segundo Assmann, pouco se

observava, nos estudos anteriores, a forma como a memória é transmitida através das gerações

e o papel fundamental da cultura para que esta seja perpetuada. Com a memória cultural, a

cultura  se  torna  consciente  das  profundezas  do  tempo  e  desenvolve  um  sentido  de

simultaneidade  cultural,  o  que  torna  possível  identificar  expressões  de  séculos  atrás  (cf.

ASSMANN, 2006). É através dessa identificação com o passado que se criam referências para

gerações posteriores na produção literária, por exemplo.

Para grupos culturais, a memória cultural é a forma de estes identificarem-se como tais

e manterem as suas singularidades através do tempo. Assmann relata as características desse

fenômeno:

Cultural  memory is  complex,  pluralistic,  and labyrinthine;  it  compasses  a
quantity of bonding memories and group identities that differ in time and
place  and  draws  it's  dynamism  from  these  tensions  and  contradictions
(ASSMANN, 2006, p. 29).24

A memória cultural e seu universo simbólico, de forma geral, são considerados por

Assmann (2006) como um sinônimo de religião invisível. Assmann utiliza este termo como

uma metáfora, sendo um sistema cultural retirado da religião para explicar a cultura de forma

geral  – a qual  também é muito envolvente.  Assim como as  religiões,  a memória  cultural

também resiste às barreiras do tempo. Os textos culturais desempenham importante papel na

cultura e também recebem uma divisão. Os textos normativos, como os provérbios, regras e

leis, auxiliam o indivíduo guiando-o às ações consideradas socialmente corretas. Já os textos

formativos,  os  quais  abrangem  os  mitos  tribais  e  os  contos  heroicos,  são  formas  de

24 “A memória cultural é complexa, pluralística, e labiríntica; ela guia uma quantidade de memórias de ligação e
grupos  de  identidades que  diferem em tempo e  espaço  e  delineia  seu dinamismo a  partir  destas  tensões  e
contradições” (Tradução minha). 
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transmissão de identidade (cf. ASSMANN, 2006).

Nesse sentido, percebemos que as leituras feitas por Jack Kerouac foram como uma

religião  para  sua formação cultural,  formando uma memória  de  leituras  expressa em sua

literatura. As obras citadas anteriormente, que construíram a tradição americana da viagem e

da fuga ao  desconhecido,  formaram a memória  cultural  presente em  On The Road e  em

diversas outras obras de Jack Kerouac.

Apesar  de  On  The  Road ser  o  livro  que  obteve  maior  sucesso  de  vendagens  e

aclamação pela crítica, é em sua obra The Subterraneans, de 1958, que Jack Kerouac expõe o

estilo de vida da sua geração. Em On The Road, não se podem ver muito os costumes urbanos

dos Beats em seu “habitat”, pois a história ocorre em sua maior parte na estrada. Já em The

Subterraneans,  a narrativa é ambientada em cenários  undergrounds de São Francisco, nos

becos da cidade e na vida noturna. A obra The Subterraneans trata do envolvimento de Leo

Percepeid (pseudônimo de Jack Kerouac) com Mardou Fox (pseudônimo para Alene Lee),

personagem marcada pela sua condição de marginal e seus traços étnicos de descendência

africana e indígena Cherokee.  A história  apresenta caráter autobiográfico e nela ambos se

envolvem em um cenário urbano de becos escuros, artistas idealistas, figuras marginalizadas e

o ambiente musical do jazz.

Quanto à estrutura do romance The Subterraneans, a obra é dividida em duas partes. A

primeira parte da narrativa é focada no fascínio que Leo Percepeid sente, logo de início, por

Mardou Fox, com sua aparência de típica hipster negra pertencente à geração do bebop jazz.

Na primeira descrição que Kerouac faz de Mardou Fox ele ressalta sua sexualidade, sua pele

negra e seu estilo:

[...] as I came down warm Montgomery Street that night and saw Mardou on
the fender with Julien, remembering, 'O there's the girl I gotta get involved
with, I wonder if she's going with any of these boys' – dark, you could barely
see her in the dim street – her feet in thongs of sandals of such sexuality-
looking greatness I wanted to kiss her, them – having no notion of anything
though (KEROUAC, 2001, p. 4).25

De forma bastante pessoal, Kerouac descreve não somente a aparência de Mardou,

mas a forma como ele se sente ao vê-la, seu desejo e seu fetiche pela pele negra. A pouca luz

25 “[...] quando eu descia a Montgomery Street naquela noite quente eu vi Mardou naquele pára-lama com Julien,
lembrando, “Ah olha aquela menina que eu preciso transar, será que ela transa com um desses caras” – escura,
mal dava para vê-la na rua mal-iluminada – os pés calçados em sandálias de dedo tão grandiosamente sexuais
que me deu vontade de beijá-la, de beijá-las – mas sem me tocar de nada disso” (KEROUAC, 2006, p. 11).
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da rua mistura-se à pele negra de Mardou, e o ambiente ajuda a compor a personagem, que,

por sua vez, é descrita como um arquétipo da noite de São Francisco; uma representante das

várias figuras de sua geração: “[...] so Mardou seen in this light, as a little brown body in a

grey sheet bed in the slums of Telegraph Hill, huge figure in the history of the night yes but

only one among many [...]” (KEROUAC, 2001, p. 36)26.

Após o envolvimento amoroso dos dois personagens, ambos começam a frequentar

bares de jazz e a ter contato com músicos bebop. Nesse momento, Kerouac descreve o cenário

do estilo musical, frequentado por hipsters em North Beach, São Francisco: 

So there we were at the Red Drum, a tableful of beers a few that is and all
the gangs cutting in and out, paying a dollar quarter at the door, the little hip-
pretending  weasel  there  taking  tickets,  Paddy  Cordovan  floating  in  as
prophesied [...] groups of all kinds, and Ross Wallenstein, the crowd, and up
on the stand Bird Parker with solemn eyes who'd been busted fairly recently
and had now returned to a kind of bop dead Frisco [...] (KEROUAC, 2001,
p. 12-13).27

A cultura hip, mencionada por Kerouac no trecho acima, está relacionada àquilo que é

novo e foge aos parâmetros do que é tradicional. Em outras palavras, é o oposto do  square

(quadrado).  Em  The  Subterraneans,  este  termo é  usado frequentemente  para  descrever  o

ambiente e a cultura do  jazz bebop, que, em seu surgimento, era apreciado por poucos e é

mencionada na obra como a música do futuro: “[...] while listening to Stan Kenton talking

about the music of tomorrow and we hear a new young tenorman come on, Ricci Comucca,

Roger Beloit says, moving back expressive thin purple lips, 'This is the music of tomorrow?'

[...]” (KEROUAC, 2001, p.  7)28.  Para descrever a cultura do  bebop,  Kerouac menciona a

presença de músicos de jazz e,  além disso,  faz referência a outros beats,  utilizando-se de

codinomes: Yuri Gligoric,  para Gregory Corso; Adam Moorad, para Allen Ginsberg;  Sam

Vedder, para Lucian Carr; Frank Cormody, para William Burroughs; entre outros (de acordo

26 “[...] Mardou vista desse ângulo é um corpinho escuro numa cama cinzenta nos cortiços de Telegraph Hill,
imensa figura na história da noite sim mas ah apenas uma entre tantas outras [...]” (KEROUAC, 2006, p. 58).

27 “E aí chegamos no Red Drum, uma mesa cheia de copos de chope, quer dizer não muitos e as turminhas
entrando e saindo, pagando um dólar e vinte e cinco centavos para entrar, o baixinho sacana metido a hipster
recebendo os ingressos, Paddy Cordavan entrando flutuando como na profecia [...] grupos de todos os tipos, e
Ross Wallenstein, a turma, e no palco Bird Parker com olhos solenes ele tinha dançado há não muito tempo e
tinha voltado a São Francisco em que o bop estava morto [...]” (KEROUAC, 2006, p. 23-24).

28 “[...] enquanto Stan Kenton falava sobre a música do futuro e a gente ouvia um sax-tenor que estava pintando,
Ricci Comucca, e Roger Beloite abre os lábios finos arroxeados expressivos para dizer, ‘É isso que é a música do
futuro?’” (KEROUAC, 2006, p. 15).
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com tabela em anexo, página 129).

Na segunda parte da obra, Percepeid entra em conflito com as imagens mentais que

criou de Mardou: por um lado, ela é uma louca santa do bebop e ele a admira por suas raízes

ancestrais; por outro lado, a vê como uma ladra traidora e enxerga poucas possibilidades de

futuro ao lado de uma figura marginalizada. Neste momento,  Leo vê Mardou com outros

olhos e passa a tratá-la de forma hostil.

[...] for reasons like this, madness, repeated chances of more madness, I had
my 'doubts' my male self-contained doubts about her, so reasoned, 'I'll just at
some time cut out and get me another girl, white, white thighs, etc., and it'll
have been a grand affair and I hope I don't hurt her tho.' (KEROUAC, 2001,
p. 38).29

Durante a irresolução de seu relacionamento com Mardou, Percepeid menciona, em

diversos momentos, o sacrifício que faria do seu status social caso ele estivesse ao lado dela,

mencionando também a  ambição  americana  que,  apesar  de  criticar,  não  deixa  de  lhe  ser

atraente. “[...] what would they say if my mansion lady wife was a black Cherokee, it would

cut my life in half, and all such sundry awful american as if to say white ambition thoughts or

white daydreams” (KEROUAC, 2001, p. 40)30. Por fim, Leo Percepeid abandona Mardou Fox

e retorna para o conforto e o bem-estar da classe média branca norte-americana.

As  temáticas  abordadas  por  Jack  Kerouac  e  pela  Geração  Beat  –  relacionadas  à

marginalização e  a  um lado obscuro  da  história  norte-americana,  como é  o caso  de  The

Subterraneans – foram, por muito tempo, um dos fatores que impedia o reconhecimento do

grupo  entre  as  instituições  legitimadoras  da  cultura;  como  o  universo  acadêmico,  por

exemplo. Contudo, este panorama tem sofrido modificações a partir do surgimento de estudos

que levam em conta as contribuições do grupo para a disseminação de importantes expressões

da contracultura.

29 “[...] por motivos como esse, loucura, eu ficava na ‘dúvida’ minhas dúvidas masculinas interiores sobre ela, aí
eu pensava, ‘ Numa dessas eu me mando e arrumo outra garota, branca, coxas brancas, etc., e tudo isso foi
apenas um grande caso na minha vida e espero que ela não saia muito machucada’” (KEROUAC, 2006, p. 60).

30 “[...] o que diriam se minha senhora na mansão fosse uma índia negra, cortaria minha vida ao meio, e todos
esses  americanos  horríveis  como  se  para  dizer  pensamentos  ambiciosos  brancos  devaneios  brancos”
(KEROUAC, 2006, p. 61).
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1.1. O processo de canonização da Geração Beat

Em seu estudo sobre o processo de criação de cânones na literatura, Wendell V. Harris

(1991) aponta os diferentes tipos de cânones e suas limitações. Segundo o autor, a legitimação

e o destaque de obras literárias em meio a um grande número de produções vai  além do

designado pelo termo seleção e, por isso, necessita-se de uma análise dos diferentes processos

de canonização. Apesar da origem religiosa do termo, a criação do cânone literário é diferente

do processo de canonização bíblico, visto que o primeiro é aberto e mutável, construído com

esforços coletivos, enquanto o segundo, o bíblico, é fechado e extremamente restrito em sua

construção.  Além  disso,  Harris  destaca  a  separação  das  universidades  –  instituições  que

desempenham importante papel na formação dos cânones literários – e a igreja, a qual fora

muitas vezes responsável pela censura de estudos e produções literárias.

Para caracterizar o cânone, Wendell Harris (1991) destaca que esse tipo de literatura

não consiste na aceitação de obras literárias entre poucos textos detentores de autoridade, mas

sim na forma como determinadas obras se posicionam em meio à crítica em curso na história

da literatura. Dessa forma, ao invés de ser imposto pela crítica, o cânone literário propõe sua

entrada em uma corrente crítica. Ao tentar listar os critérios para a o destaque de determinadas

obras literárias, Harris usa como auxílio os seis tipos de cânone propostos por Alastair Fowler.

São eles: o cânone potencial, o qual envolve todo o corpus literário escrito e oral; o cânone

acessível, que diz respeito à parte que se encontra disponível para acesso dentro do corpus do

cânone; o cânone seletivo, composto por listas e antologias selecionadas por autores da área; o

cânone oficial, o extrato da combinação entre os demais tipos de cânone; o cânone pessoal,

que diz respeito ao valor dado pelos leitores individualmente; e, por último, o cânone crítico,

que diz respeito às obras frequentemente citadas em estudos da crítica literária.

De forma a desconstruir os seis conceitos elaborados por Alastair Fowler e demonstrar

as  suas  limitações,  Harris  (1991)  acrescenta  outros  tipos  de  cânone  à  lista.  Entre  os

acréscimos feitos, o que mais interessa para este estudo é o cânone  diacrônico, aquele que

resiste ao tempo e é de tempos em tempos mencionado pela crítica. Contudo, o autor destaca a

forma mutável que o cânone  diacrônico  possui, sendo possível ocorrer migrações de obras

literárias de sua periferia para seu centro e o inverso. O autor relata:

What makes it easy to think of a continuing monolithic canon [...] is
the smoothness with which certain texts and authors move within it
from the accepted center to the doubtful periphery (and occasionally
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back again) (HARRIS, 1991, p. 113).31

 
O cânone diacrônico e a possibilidade de obras inserirem-se aos poucos nele são de

importância  sobre  este  estudo  sobre  a  Geração  Beat.  Conforme  mencionado,  o  grupo

encontrou-se  por  muito  tempo  nas  margens  dos  conceitos  de  literatura.  Contudo,  este

reconhecimento está tomando os seus passos e parte da produção beat se insere aos poucos no

que  Harris  (1991)  denomina  cânone  diacrônico,  deixando  suas  marcas  na  história  da

literatura. 

Para ilustrar esse processo de alteração do cânone já formado, Harris (1991) cita o

exemplo de Catcher in the Rye – obra frequentemente associada ao retrato do adolescente dos

anos 1950 – mas que recebeu, anos depois, diversas análises que apontam a presença de fortes

posicionamentos  políticos  em sua  narrativa.  Esse  processo  é  o  que  o  autor  denomina  de

expansão  do  cânone,  de  forma  que  obras  incialmente  subestimadas  pela  crítica  recebem

atenção e análises que diferem do senso comum. Sobre o assunto, o autor relata: “[...] the

reading of unfamiliar literary texts and unfamiliar types of criticism should not merely make

one  comfortable  with  new  texts  but  defamiliarize  the  texts  in  the  current  critical  and

pedagogical canons” (HARRIS, 1991, p. 117)32.

Percebe-se que a Geração Beat, com suas temáticas e estilos, possui como um de seus

objetivos a expansão do cânone  diacrônico, inserindo nele suas próprias produções e, além

disso, as expressões culturais marginalizadas que exercem influência sobre suas criações e

estilo de vida. Além disso, essa expansão também ocorre com o crescimento do número de

pesquisas que consideram contribuições da Geração Beat para o sistema cultural da literatura

e formas de contracultura.

Apesar de a obra The Subterraneans abordar temas que envolvem expressões culturais

marcantes de sua época, ela ainda é pouco estudada no âmbito acadêmico. Segundo Skerl

(2004),  poucos  estudos  acadêmicos  foram  feitos  acerca  da  Literatura  Beat  desde  o  seu

surgimento até a década de 1980. Os poucos estudos realizados reforçam os estereótipos da

geração  e  pouco  consideram  sua  contribuição  para  a  cultura  contemporânea.  Segundo  a

autora,  este  cenário  está  mudando  desde  a  metade  dos  anos  80,  quando  On  The  Road

31 “O que facilita pensar em um cânone monolítico e contínuo [...] é a suavidade com que certos textos e autores
movem-se em seu interior do aceitado centro para a duvidosa periferia (e, ocasionalmente, no sentido contrário
novamente)” (Tradução minha).

32 “[...] a leitura de textos literários e tipos de criticismo pouco familiares não devem somente tornar o leitor
confortável  com  novos  textos,  mas  desfamiliarizar  os  textos  da  crítica  atual  e  dos  cânones  pedagógicos”
(Tradução minha).
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completou 25 anos de lançamento.  Desde então, muitas biografias, documentários e filmes

vêm sendo criados em homenagem à geração. Contudo, essas produções atendem pouco aos

requisitos acadêmicos e disciplinares e, por isso, a autora propõe uma reconstrução dos beats,

reunindo um conjunto de estudos que reavaliam os conceitos da geração e se esforçam no

sentido de recontextualizar a geração no panorama dos estudos literários e culturais.

Recentemente,  os  trabalhos  abordando  a  produção  literária  da  Geração  Beat  têm

ressaltado a sua influência e conexão com os movimentos de contracultura dos anos 1960,

principalmente no campo da música. Este é o caso do estudo de Timothy Hampton (2013)

intitulado  Tangled Generations. Nele, o autor observa como o músico Bob Dylan (1941- )

entrelaça o mito dos anos 1960 com a tradição literária dos autores Jack Kerouac e Francesco

Petrarch em seu álbum Blood On The Tracks. Segundo Hampton (2013) Dylan deve muito ao

On The Road, de Jack Kerouac, considerado por ele um texto marcante para sua geração, que

se promoveu ao status canônico e auxiliou na criação de uma nova forma de identidade social.

É marcante, para Hampton, que Bob Dylan utiliza uma versão kerouackiana da paisagem

norte-americana,  relatando  uma  jornada  pessoal  de  fuga  para  a  aventura  e  usando  de

empréstimo as referências geracionais presentes no romance.

Além  disso,  uma  característica  marcante  da  obra  de  Kerouac,  que  foi  de  grande

influência  para  o  músico  Dylan,  foi  a  tradição  da  fuga  analisada  anteriormente.  Sobre  a

influência  de Kerouac  para  Dylan,  o  autor  analisa:  “We can see  this  most  clearly  in  the

depiction of hitch-hiking, which prompts the departure from quotidian reality into the special

magical world of adventure and travel” (HAMPTON, 2013, p. 708)33. Novamente, em Blood

On The Tracks há o ideal danteano da jornada que se inicia na morte e transforma-se em vida.

Apesar de Hampton (2013) focar a sua análise no álbum Blood On The Tracks, é importante

ressaltar que a herança da Geração Beat está presente em grande parte da produção de Bob

Dylan – incluindo a apropriação da temática da cultura subterrânea e a presença de Allen

Ginsberg no vídeo para a música Subterranean Homesick Blues, filmado em 1966.

Claudio Willer  foi  um dos primeiros autores e  tradutores brasileiros a  se  debruçar

sobre a produção beat, sendo responsável pela tradução dos poemas de Allen Ginsberg para o

português e  pela  escrita  de ensaios acerca da geração.  Embora tenha realizado um ótimo

trabalho de tradução com Uivo e outros poemas e de ter auxiliado na popularização das obras

de, principalmente,  Ginsberg e Kerouac, Willer deixa algumas linhas suspensas no que se

33 “Podemos ver  isso de forma mais  clara  na representação  das  trilhas,  que induz o abandono da realidade
cotidiana em direção a um mundo mágico especial de aventura e viagem” (Tradução minha).
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trata das formas como as influências literárias e culturais que menciona estão presentes na

bibliografia de Jack Kerouac. Por exemplo, Claudio Willer somente menciona a leitura de

Dostoiévski na construção de  The Subterraneans, sem, contudo, demonstrar de que forma

essa memória se manifesta na obra literária. Por isso, utilizaremos alguns dos indícios dados

pelo autor sobre esse assunto, que são de grande ajuda para esta pesquisa, buscando, contudo,

sempre tratar com maior profundidade o que ele somente menciona.

Apesar de os estudos sobre o tema estarem dando os seus primeiros passos nas últimas

décadas,  a  maioria  das  análises  de  obras  de  Kerouac  se  restringe  ao  On The Road.  Um

exemplo  disto  é  o  estudo  de  Maria  Izabel  Velazquez  Domingues  (2004)  realizado  na

Universidade Federal do Rio Grande do Sul acerca do papel do  flâneur  em  On The Road.

Nesse trabalho, a autora utiliza como base a concepção de Benjamin do flâneur para mostrar o

movimento e o papel exercido por Kerouac no espaço narrativo.

São poucos os estudos sobre  The Subterraneans,  ainda mais raros são aqueles que

tratam a obra sob a ótica da contramemória. Jon Panish (1994) é um dos poucos a focar The

Subterraneans e analisa o primitivismo romântico na obra, observando a representação das

minorias na narrativa e a forma como Kerouac descreve sua relação com Alene Lee. Segundo

o autor, o racismo está tão enraizado no discurso americano que a obra de Kerouac não se

diferencia muito dos discursos românticos racistas utilizados um século antes para erradicar a

escravidão.

Com  o  intuito  de  ajudar  a  suprir  a  escassez  de  estudos  que  abordam  The

Subterraneans, tomaremos esta obra como objeto de estudo principal. No entanto, em alguns

momentos  On The  Road será  utilizado  como  amparo  para  a  pesquisa,  visto  que  o  livro

considerado  obra  prima  pode  representar  diversos  elementos  que  remetem  às  influências

literárias e culturais do autor, contribuindo para esta pesquisa. Além disso,  On The Road  é

uma obra que causou tanto impacto para a produção cultural  das gerações seguintes,  que

dificilmente é possível tratar de Jack Kerouac sem utilizá-la.

O crescente, porém modesto, número de pesquisas no meio acadêmico envolvendo a

produção beat está relacionado ao seu processo de canonização, que atualmente está tomando

seus primeiros passos. O grupo tem recebido bastante atenção por parte dos críticos, os quais

dão atenção principalmente à diversidade de culturas que compõe os relatos da geração. Já na

cultura  pop,  a  Geração  Beat  parece  ter  sido  incorporada  e  tomada  como referência  para

diversas produções. Nos últimos anos foram feitas três adaptações cinematográficas de obras
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literárias da Geração Beat, grandes produções que demonstram o crescente sucesso popular do

grupo.  A adaptação  de  On  The  Road  (2012),  dirigida  por  Walter  Salles,  conta  com  a

participação  de  atores  hollywoodianos  como  Kristen  Stewart;  enquanto  a  adaptação  dos

poemas da obra  Uivo  (2010) de Allen Ginsberg é protagonizado pelo ator norte-americano

James Franco; e a produção de uma adaptação para E os hipopótamos foram cozidos em seus

tanques, de Jack Kerouac e William Burroughs, com o título Kill Your Darlings, tem previsão

de lançamento para 2014 e conta com o ator britânico Daniel Radcliffe como protagonista.

Este  processo de reconhecimento e  popularização,  contudo, ainda é lento no meio

acadêmico, visto que sua forma literária é difícil de ser cooptada pelos moldes do trabalho

científico. Por muito tempo, a literatura produzida por Jack Kerouac e a Geração Beat foi

subestimada pela crítica e pelas instituições responsáveis por legitimar e formar os cânones

culturais. Por estar ligada às massas e as classes mais baixas, retratando o lado não normativo

da vida americana e contrastar com a sofisticação acadêmica, detentora da legitimação, os

poetas e escritores dessa geração receberam pouco reconhecimento e foram ridicularizados

por parte da imprensa e da crítica literária durante os anos 1950 (cf. SKERL, 2004). Com o

passar dos anos e com a crescente popularização da geração conhecida pela influência sobre

os movimentos de contracultura que a sucederam, algumas investigações acerca da qualidade

da literatura produzida pelo grupo vieram à tona.

No Brasil, a pesquisa de Domingues (2004), já mencionada, aponta uma relação entre

a Geração Beat e o movimento de vanguarda. Segundo a autora, o desejo de liberdade e a

forma  como  os  escritores  Beats  buscavam  conectar  arte  e  vida  os  caracterizam  como  a

vanguarda  norte-americana.  Neste  sentido,  os  ideais  vindos  da  Europa  teriam  chegado

tardiamente nos Estados Unidos sob a forma da beat. Contudo, a autora destaca que a escrita

contínua realizada em três semanas de On The Road possui caráter de experimento inovador

por ter sido datilografado em um rolo de papel telex, dando um caráter próprio à Geração Beat

em relação às vanguardas europeias (cf. DOMINGUES, 2004). A escrita alucinada devido ao

consumo de entorpecentes, somada à influência da prosódia  bebop, deu ao grupo beat uma

forma  textual  denominada  por  Kerouac  de  prosa  espontânea.  Separadamente,  estas

características  não  apresentam grandes  inovações,  mas  é  a  junção  do  entorpecimento  ao

bebop  e à prosa poética contínua que garante ao grupo a sua posição de nova vanguarda.

Nesse sentido, a nova vanguarda beat não seria uma simples reprodução tardia do que foi

proposto na Europa, mas uma expressão que possui em seu texto as características marcantes
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de uma cultura  e  um período específico.  Apesar  de  não  se  tratar  de  uma reprodução da

vanguarda europeia,  há grandes  possibilidades de os autores beats dialogarem com textos

canônicos de vanguarda, o que será investigado neste estudo.

Algo  que  possivelmente  auxiliou  no  reconhecimento  da  qualidade  da  literatura

produzida pela Geração Beat foram as referências que eles fizeram de suas leituras, o que é

notável  e  marcante  em seus  escritos.  Jack Kerouac  foi  leitor  de  autores  canônicos  como

Fiodor Dostoiévski (1821-1881), Marcel Proust (1871-1922) e James Joyce (1882-1941) e, ao

perceber  a  influência  destes  para  o  escritor  norte-americano,  a  crítica  literária  ampliou  o

horizonte das possibilidades de leituras. Portanto, grande parte do reconhecimento de Kerouac

é devido ao uso da memória literária em seus textos ficcionais.

Atualmente, muito se fala na importância de Jack Kerouac para a contemporaneidade e

em muitos casos é tratado como um herói para movimentos juvenis como, por exemplo, a

geração hippie. O apreço pela liberdade e pela heterogeneidade inserida na literatura beat se

desdobrou nas décadas seguintes e foi incorporado pelas manifestações  hippies,  que, assim

como  Kerouac,  buscavam  fugir  da  realidade  opressora  da  cultura  americana  dominante,

mesmo sem saber ao certo o destino desta fuga (cf. HOLTON, 2004). Por caracterizar esta

evasão como sagrada e profetizar as mudanças que estariam por vir, a figura de Jack Kerouac

foi posta em um pedestal, atribuindo-se a ele o título de herói da geração: sua obra On The

Road é hoje considerada uma bíblia dos hippies.

Apesar dessa fama heroica de inovadores culturais, há consciência por parte de muitos

estudiosos da Geração Beat de que o grupo perpetuou ideais que já vinham sendo trabalhados

pela  vanguarda  literária  de  várias décadas  antes.  De acordo com Eduardo Bueno em sua

introdução  para  On The  Road,  Kerouac  "não  estava  impondo,  nem propondo,  uma total

inovação, mas a retomada de uma trilha genuinamente americana, já percorrida por autores

que  ele  admirava"  (BUENO,  2007,  p.11).  Entre  os  autores  norte-americanos  que

influenciaram Kerouac, Bueno destaca Thomas Wolfe e William Saroyan.

Cláudio  Willer  (2009)  caracteriza  o  grupo Beat  como um vanguardismo típico  da

segunda fase da vanguarda. Segundo Peter Bürger, em seu estudo Teoria da vanguarda, esse

movimento artístico é caracterizado pela quebra dos paradigmas vigentes. Segundo o autor,

"até esse período de desenvolvimento da arte, a utilização dos meios artísticos era limitado

pelos estilos da época, um cânone preestabelecido de procedimentos permitidos, excedidos

apenas  dentro  de  certos  limites"  (BÜRGER,  2008,  p.  50).  É  por  perpetuar  esta  ação  de
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exceder os limites preestabelecidos que a literatura produzida por Kerouac é caracterizada por

Willer  como uma segunda vanguarda.  Segundo o  autor,  os  beats  inauguraram uma nova

relação entre arte, vida, literatura e sociedade, ao projetar a utopia política que testa os limites

das liberdades individuais e de expressão.

Percebe-se,  portanto,  que  muitos  estudos  sobre  a  Geração  Beat  apontam  o

posicionamento do grupo dentro das produções literárias de vanguarda, sendo esta uma forma

de creditar legitimidade à sua produção literária. Uma vez que os autores beats analisados são

encaixados  em  determinado  período  e  estética  literária,  torna-se  possível  analisar  suas

produções utilizando-se parâmetros e referências padronizados e já utilizados anteriormente.

Neste trabalho, não há preocupação com este tipo de enquadramento,  pois se considera a

possibilidade de Jack Kerouac possuir um estilo híbrido que, ao mesmo tempo em que dialoga

com a vanguarda literária, afasta-se do que é legitimado como cultura.

Apesar de diversos estudiosos da produção beat - como Cláudio Willer (2009), Manoel

Ricardo de Lima (2002) e Maria  Izabel  Velazquez (2004) -  enquadrarem a Geração Beat

como  uma  expressão  de  vanguarda,  percebe-se,  por  outro  lado,  que  a  Geração  Beat  já

apresenta  características  de  uma  pós-modernidade  caracterizada  pelo  fim  da  divisão

categórica entre a alta e a cultura de massa. O intuito de se contaminar pela cultura popular,

ao invés de estigmatizá-la é um dos temas que serão tratados adiante, sendo esta uma forma

de ver a produção beat como um antecessor do fim das distinções do Grande Divisor entre

lixo cultural e cultura da elite.

1.2. A Geração Beat em meio ao Grande Divisor

O termo “moderno”  pressupõe  a  consciência  da  forma  com que uma determinada

época  se  relaciona  com o  passado,  vendo-o  como  antiquado,  “ultrapassado”.  Representa

também a consciência de transição para uma nova época. A modernidade é caracterizada de

diversas  formas  por  diferentes  autores,  mas  as  expressões  categorizadas  como  modernas

possuem em comum a renegociação com os termos do passado (cf. HABERMAS, 1987).  

Para  Daniel  Joseph  Singal  (1987),  existem  diversos  maus  entendimentos  sobre  o

conceito de modernismo, contudo, o maior deles é igualá-lo ao conceito de “modernização”.

O  conceito  de  modernismo  do  autor  diz  respeito  a  experimentações  artísticas  de  caráter

radical, que cultivam o perverso e o decadente com o intuito de chocar a burguesia. Dessa
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forma,  segundo  o  autor,  o  modernismo  funciona  como  uma  “cultura  adversária”  que  se

origina da cultura boêmia, mas que foi amplamente adotado por intelectuais durante o século

XX e, posteriormente, reaparece em uma forma paródica na contracultura dos anos 1960.

Segundo  Singal  (1987),  a  posição  do  modernismo  em  relação  à  modernização  é

ambivalente: ao mesmo tempo em que expressões artísticas modernistas admiram a vitalidade

e  a  capacidade  de  criação  do  progresso  tecnológico,  há  uma  crítica  a  respeito  da

desumanização que esta mudança proporciona. O ideal modernista é um esforço de restaurar a

sensação  de  ordem da  experiência  humana,  geralmente  obtida  em condições  caóticas  do

século  XX,  e,  em  muitos  casos,  possui  um  principio  unificador.  Em  outras  palavras,  o

modernismo está longe de ser anárquico. Nesse sentido, as expressões modernas são diversas

e há, por isso, dificuldade em classificar os ideais artísticos do denominado “modernismo”,

que em vários momentos se opõem e convergem em meio às conturbações políticas e sociais

dos séculos XIX e XX. Dentre as expressões modernas, uma que é de particular interesse para

estudos da Geração Beat é a vanguarda, que, apesar de plural, possui algumas características

que a definem.

O principal objetivo da vanguarda é a destruição da instituição arte, construída até

então em uma forma que se dissocia da práxis vital. A autocrítica do subsistema social da arte

realizada pela vanguarda permite o que Bürger (2008) denomina "compreensão objetiva" das

fases passadas de seu desenvolvimento, através de um olhar para o passado de forma crítica.

Assim, o protesto vanguardista busca reconduzir a arte e reconectá-la ao cotidiano burguês,

opondo-se ao pleno desenvolvimento do fenômeno artístico somente no campo estético (cf.

BÜRGER, 2008). Dessa forma, a plataforma política e artística da vanguarda propõe uma

nova forma de ver  a  arte em que ela não seja  separada da vida – apesar  da crítica pós-

modernista considerar a vanguarda distante da cultura de massa, conforme apontado adiante.

Na  literatura,  as  narrativas  propõem-se  mais  pessoais  e  de  cunho  mais  íntimo,  não  se

restringindo a criar  uma estética em que o autor  se  isenta  de  relatar  o  seu cotidiano.  As

fronteiras entre a arte e a vida cotidiana também são abolidas pelos beats ao aproximar-se – e

relatar essa proximidade – das culturas populares, estigmatizadas pela alta cultura do período.

Essa estratégia, contudo, opõe-se ao padrão criado por muitos movimentos modernistas e de

vanguarda,  que  têm  medo  de  se  infectarem  pela  cultura  popular,  considerada  de  baixa

qualidade.

O  modernismo  tem  como  estratégia  a  exclusão,  relacionada  ao  medo  de  ser
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contaminado pela cultura de massa consumista. Desde seu surgimento, sua postura hostil em

relação  à  cultura  de  massa  e  sua  relação  distante  com  a  cultura  do  cotidiano  foram

amplamente criticadas (cf. HUYSSEN, 1997). Por isso, Andreas Huyssen (1997) diferencia a

vanguarda histórica do modernismo, visto que a primeira busca uma relação alternativa entre

a alta arte e a cultura de massa, enquanto o modernismo tinha uma postura hostil no que diz

respeito às diferenciações entre alta arte e cultura de massa. Huyssen considera o ataque da

vanguarda histórica à estética da alta cultura a mais consistente dentre as críticas. Esse ataque

ocorreu devido ao conflito entre a estética de autonomia do início do modernismo com a

política  revolucionária  pós-Primeira  Guerra  (surgida  na  Rússia  e  na  Alemanha)  e  com a

modernização acelerada dos grandes centros urbanos. Essa postura marcou um novo estágio

do modernismo, representado principalmente pelo expressionismo, pelo construtivismo, pelo

futurismo, pelo  proletcult e pelo surrealismo francês. Grande parte dessa nova corrente de

manifestação  foi  reprimida  pelo  fascismo  e  pelo  stalinismo,  e  seus  remanescentes  foram

absorvidos pela  alta cultura modernista, até o ponto em que "modernismo" e "vanguarda"

acabaram por se tornarem sinônimos. 

Tratando especificamente do modernismo norte-americano, Daniel Singal (1987) em

seu  estudo  Towards  a  Definition  of  American  Modernism contextualiza  o  surgimento  de

expressões que se opunham ao Vitorianismo, regime cultural que reinou entre a década de

1830 até o início do século XX e estava associado ao rápido crescimento urbano e das classes

burguesas.  O Vitorianismo era centrado em valores burgueses  relacionados ao sucesso da

economia  capitalista  e  o  otimismo  relacionado  ao  progresso  que,  aparentemente,  a

industrialização proporcionou. Na era vitoriana, acreditava-se em uma separação categórica

entre  o  “humano”  e  o  “animal”.  De  um  lado,  o  homem  e  sua  civilização,  educação,

refinamento, arte, religião e emoção bem controlada e leal ao amor familiar. Do outro lado, o

considerado selvagem, impróprio a seres humanos e emoções que representavam ameaça ao

autocontrole e que, por isso, deveriam ser reprimidas. Em outras palavras, o vitoriano possuía

como inspiração padrões radicais de inocência e combatia valores não harmoniosos como o

mal e a corrupção (cf. SINGAL, 1987).

  O modernismo, em contrapartida, surge a partir de uma crença de que a existência da

burguesia moderna havia se tornado artificial e demasiadamente civilizada e de que o nível de

autocontrole  que  a  moralidade  vitoriana  exigia  dos  indivíduos  acabava  por  reprimir  a

personalidade.   Portanto,  a  arte  modernista  buscava  destruir  a  barreira  entre  os  universos

32



“humano” e “animal” e, assim, descreditar o ser humano civilizado de seu status superior,

inatingível e senhor de si próprio. Para tanto, diversas certezas científicas foram colocadas em

questionamento. Algo que ajudou a desestruturar esta certeza da superioridade do ser humano

civilizado foram as pesquisas desenvolvidas no início do século XX que demonstravam que

os seres tidos como selvagens e não civilizados também eram plenamente capazes de lógica,

discernimento e de inibir impulsos biológicos, enquanto os europeus - que se tinham como

civilizados - praticavam costumes, tabus e rituais que possuíam origens irracionais, que não se

justificavam cientificamente (cf. SINGAL, 1987).

No  campo  da  literatura,  segundo  Singal  (1987),  as  escritas  modernistas  norte-

americanas envolviam a obrigação de se desapegar das restrições formais e racionais, com o

objetivo de expandir a consciência, abrir-se para o mundo e experimentar, indo de encontro

aos maiores receios do vitorianismo. Daniel Singal cita Gertrude Stein e Ezra Pound como

exemplos de uma literatura modernista que criou a ponte entre as expressões norte-americanas

e europeias. Como exemplo de cenário norte-americano modernista, Greenwich Village, em

Nova Iorque,  estava  repleto  de  artistas  rebeldes,  que  propunham rupturas  intelectuais  no

campo da física, biologia, filosofia, psicologia e ciências sociais (cf. SINGAL, 1987). 

Segundo Holton (2004), após a Segunda Guerra Mundial, o cenário político e artístico

havia  mudado  radicalmente  nos  Estados  Unidos,  e  os  posicionamentos  considerados

alternativos nas décadas de 1920 e 1930 já não estavam mais disponíveis. Os ideais políticos

de esquerda haviam sido roteados nos Estados Unidos, e a estética modernista passou a ser

vista como consolidada e não mais como uma alternativa radical. Um momento marcante para

o modernismo norte-americano foi a década de 1960 que, segundo Singal (1987), marcou o

início do seu fim. Os ideais modernistas que buscavam derrubar o homem civilizado de seu

pedestal  foram,  em  grandes  partes,  realizados.  Com  isso,  surgiu  uma  nova  geração  de

rebeldes: a denominada  contracultura, que carregava características da cultura modernista,

que  durante  os  anos  1960  se  expressava  através  de  cabelos  longos,  uso  de  drogas,

comportamento sexual não convencional e o surgimento do acid rock. Naquele  mesmo

período,  o  modernismo  começou  a  se  saturar  devido  à  intensidade  com  que  a  corrente

infiltrou-se  no  cotidiano  e,  assim,  começou  a  tornar-se  caricata,  da  mesma  forma  como

ocorrera com a cultura vitoriana na década de 1890. Foi em reação a isso que ocorreu o

surgimento do denominado pós-modernismo,  caracterizado pela  valorização da cultura  de

massa  por  parte  da  elite  intelectual,  sugerindo  uma ponte  entre  a  alta  arte  e  a  vida  (cf.
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SINGAL, 1987).

A distinção  entre  alta  arte  e  cultura  de  massa  está  relacionada  ao  que  Huyssen

denomina  Grande  Divisor,  termo  que  trata  do  "tipo  de  discurso  que  insiste  na  divisão

categórica  entre  alta  arte  e  cultura  de  massa"  (HUYSSEN, 1997,  p.  9).  Este  discurso  da

distinção  foi  predominante  no  ambiente  acadêmico  até  os  anos  80,  momento  em  que  a

proposta pós-modernista começou a ganhar espaço, rejeitando as teorias e práticas do Grande

Divisor (cf. HUYSSEN, 1997). O pós-modernismo surge como uma oposição a expressões

modernistas  específicas.  Textos  que  antes  eram considerados  inovadores,  subversivos  e  à

frente  do  seu  tempo,  a  ponto  de  serem chocantes,  já  eram nesse  momento  considerados

velhos, canônicos e mortos. Dessa forma, via-se a necessidade de criar algo novo, que não

usasse mais como molde as antigas formas de expressão artística (cf. JAMESON, 1987).

Those formerly subversive and embattled styles – Abstract Expressionism;
the  great  modernist  poetry  of  Pound,  Eliot  or  Wallace  Stevens;  the
International Style (Le Corbusier,  Frank Lloyd Wright, Mies); Stravinsky;
Joyce;  Proust  and  Mann  –  felt  to  be  scandalous  or  shocking  by  our
grandparents are, for the generation which arrives at the gate in the 1960s,
felt to be the establishment and the enemy – dead, stifling, canonical, the
reified monuments one has to destroy to do anything new (JAMESON, 1987,
p. 112).34

Autores literários dessa geração modernista citada por Jameson – como Pound, Proust

e Joyce – eram estimados por Jack Kerouac e outros membros da Geração Beat que, apesar de

estarem em meio a uma corrente que propõe uma renovação da literatura, não deixam de

seguir autores canônicos como referência.

Para se entender a forma como o pós-modernismo nasce de várias formas adversárias

ao seu antecessor, é preciso entender a visão que cada um deles tem em relação à cultura de

massa. Tanto o modernismo quanto a vanguarda se definiram através de suas relações com

dois  fenômenos  culturais:  a  cultura  tradicional  burguesa  e  a  cultura  vernacular  popular

(cultura de massa comercial). Segundo Huyssen (1997), o modernismo, ao contrário do pós-

modernismo, vê a cultura de massa como negativa, se é que ela chega a ser considerada na

produção artística.

Um dos objetivos de Andreas Huyssen (1997) em Memórias do Modernismo é corrigir

34 “Aqueles estilos anteriormente subversivos e armados – Expressionismo Abstrato; a grande poesia modernista
de  Pound,  Eliot  ou  Wallace  Stevens;  o  Estilo  Internacional  (Le  Corbusier,  Frank  Lloyd  Wright,  Mies);
Stravinsky; Joyce; Proust e Mann – pareciam ser escandalosos e chocantes aos nossos avós são, para a geração
que chega à entrada dos anos 1960, vistos como o consagrado e o inimigo – morto, sufocante, canônico, os
monumentos reificados que o indivíduo tem que destruir para fazer algo novo” (Tradução minha).
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o desequilíbrio entre alta e baixa cultura,  contido em espaços em branco na relação entre

modernismo e pós-modernismo e assim compreender  melhor  as  duas  correntes.  Contudo,

Huyssen não pretende negar que existam diferenças de qualidade entre o que ele denomina

"arte bem resolvida" e lixo cultural (kitsch). Huyssen admite a possibilidade da utilização do

kitsch para a produção de obras de arte de alta qualidade e acrescenta: "As fronteiras entre a

alta arte e a cultura de massa se tornaram cada vez mais fluidas, e devemos começar a ver este

processo como uma oportunidade, ao invés de lamentar a perda de qualidade e a falta de

ousadia" (HUYSEEN, 1997, p. 11).

O termo lixo é de grande importância para este estudo, pois, como será visto adiante,

trata-se  de  descartes  da  cultura  oficial  e  há  possibilidades  de  a  obra  The  Subterraneans

dialogar com essas manifestações culturais. O termo “lixo cultural” refere-se a expressões da

cultura  que  são  estigmatizadas  e  inferiorizadas  em  relação  à  arte  de  maior  prestígio  e

reconhecimento. Apesar de Huyssen (1997) ver diferença de qualidade entre o lixo cultural e a

arte,  neste  estudo  consideraremos  como  lixo  as  expressões  que  são  ignoradas  pelas

instituições legitimadoras da arte.

É  importante  ressaltar  que  Huyssen  (1997)  não  crê  em uma total  ruptura  entre  o

modernismo e o pós-modernismo, alegando: "[…] o modernismo, a vanguarda e a cultura de

massa  entraram  num  novo  cenário  de  relações  mútuas  e  configurações  discursivas  que

chamamos  de  'pós-modernas',  e  que  são  claramente  distintas  do  paradigma  do  'alto

modernismo'" (HUYSSEN, 1997, p. 12). Segundo o autor, o termo pós-modernismo implica a

negociação  constante  com os  termos  do  próprio  moderno,  ou  seja,  não  houve  completo

desligamento com o seu antecessor,  pois  há a  obsessão  de balancear  os  valores  adotados

anteriormente pela arte. Isso ocorre da mesma forma como o moderno tem como pressuposto

o antiquado, tendo-o como objetivo contrário para suas produções; ou seja, permanecendo a

ele ligado.

Esta  dicotomia  entre  modernidade  e  pós-modernidade  é  abordada  por  Jürgen

Habermas  (1987),  que  caracteriza  o  pós-modernismo  como  um  projeto  antimoderno

incompleto.  Na  pós-modernidade,  momento  em  que  o  cotidiano  foi  infectado  pelo

modernismo,  surgem grupos neoconservadores que atentam ao desenvolvimento social  da

modernização  em  confronto  com  a  modernidade  cultural.  Esse  descontentamento  com  a

modernidade é uma reação à modernização social e ao distanciamento entre a cultura dos

experts e a do público pertencente às massas (cf. HABERMAS, 1987).
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A Geração Beat encontra-se, durante os anos 1950 nos Estados Unidos, no centro do

confronto  entre  a  vanguarda  e  seus  opositores  pós-modernos.  Como  visto  anteriormente,

Kerouac e seu grupo tinham como ídolos diversos autores da vanguarda; contudo, os beats se

aproximavam também da proposta pós-moderna ao demonstrar o contágio da cultura popular

em sua literatura.

Andreas Huyssen (1997) deixa a entender que a necessidade de se firmar como um

grupo de intelectuais que se distancia da cultura popular é uma característica das correntes da

vanguarda moderna.  Contudo, a Geração Beat destoa deste  posicionamento, ao abandonar

pretensões  da  elite  intelectual  e  aproximar-se  da  cultura  de  massa.  Esta  característica  é

descrita por Jack Kerouac em The Subterraneans no momento em que o narrador descreve o

grupo de poetas e escritores de seu convívio, denominado por ele como subterrâneos: 

They are hip without being slick, they are intelligent without being corny,
they  are  intellectual  as  hell  and  know  all  about  Pound  without  being
pretentious  or  talking  too  much  about  it,  they  are  very  quiet,  they  are
Christlike (KEROUAC, 2001, p. 3).35

Ao contrário dos grupos de vanguarda que se destacam pela sua intelectualidade e

sentimento  de  superioridade  em  relação  a  manifestações  massificadas,  o  grupo  de

subterrâneos citados acima não sente a necessidade de provar seus conhecimentos literários e

culturais.  O grupo citado acima não  possui  pretensão de  ser  respeitado  pelas  instituições

formadoras  de  opinião  e,  assim,  são  indivíduos  que  –  mesmo  sendo  descritos  como

intelectuais  –  não desprezam a  cultura  popular.  Dessa  forma,  a  Geração Beat  antecipa  a

tendência pós-moderna de abandonar a postura arrogante da vanguarda e, assim, aproximar-se

das falas cotidianas, tanto na poesia quanto na prosa. Helen Weaver (2009) relata, em sua

autobiografia,  a  criação,  por  parte  do  grupo beat,  de  um dicionário  de  termos  que  eram

próprios dos jovens que compunham o cenário underground de São Francisco. Esses termos,

utilizados no cotidiano como gírias, foram incorporados às narrativas e poemas dos autores

Beats.

Fredric Jameson (1987) aponta certa resistência à compreensão e aceitação do conceito

de pós-modernismo, que ocorre devido à pouca familiaridade com a diversidade de trabalhos

que este termo abrange – envolvendo o campo das artes plásticas, literatura, arquitetura, entre

outros. Entre os artistas desta vertente, Jameson destaca o movimento Punk, o New-Wave,
35 “Eles são por dentro das coisas mas não são esnobes, são inteligentes mas não são cafonas, são intelectuais
paca e sabem tudo sobre Ezra Pound mas não são pretensiosos e não vivem falando nisso, são muito discretos,
são bem do gênero Jesus Cristo” (KEROUAC, 2006, p. 9).
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Andy Warhol, bandas como The Clash, Talking Heads, Gang Of Four e inclui o poeta beat

William  Burroughs  em  suas  exemplificações.  Em  meio  às  diversas  características  dos

trabalhos  abrangidos  pelo  denominado  pós-modernismo,  está  o  que  Jameson  chama  de

“simpler  talk  poetry”,  uma reação da  cultura  pós-moderna  à  poética  complexa,  irônica  e

acadêmica dos grupos modernistas.

O estilo de fala simples e cotidiana típica de escritas pós-modernas está presente na

prosa poética de Jack Kerouac. Em The Subterraneans, o autor utiliza uma forma desenvolta

de narrativa para descrever o linguajar do seu grupo de convívio, uma forma de enunciar as

palavras, típica da geração hipster dos anos 50, influenciada pela prosódia do bebop jazz:

[…] but definitely the new bop generation way of speaking, you don't say I,
you say 'ahy' or 'Oy' and long ways, like oft or erst-while 'effeminate' way of
speaking so when you hear it in men at first it has a disagreeable sound and
when  you  hear  it  in  women  it's  charming  but  much  too  strange  […]
(KEROUAC, 2001, p. 8).36

Dessa forma, o escritor norte-americano se aproxima da tendência pós-modernista de

relatar  e  descrever  falas do cotidiano de  pertencentes  a  culturas  estigmatizadas  pela  elite

intelectual e, assim, assume uma postura que se opõe às práticas comuns aos movimentos de

vanguarda,  que dificilmente  retratariam uma fala  considerada  desagradável  aos  ouvidos  e

usada pela nova geração de jovens entusiastas do jazz escutado por grupos periféricos em

bairros boêmios.

A tentativa  de  reproduzir  um  dialeto  de  uma  cultura  sem prestígio  já  havia  sido

anteriormente  praticada  na  literatura  norte-americana,  inclusive,  em  The  Adventures of

Huckleberry Finn, de Mark Twain, obra já mencionada neste trabalho. No romance de Twain,

o escravo negro que viaja ao lado de Huck Finn possui uma linguagem típica de grupos afro-

americanos do estado de Missouri. Ao consultar Jim sobre a situação do seu pai, que todos

acreditavam estar  morto,  Huckleberry recebe a  seguinte  resposta  – descrita  por  Twain de

acordo com o dialeto afro-americano:

'Yo' ole father doan' know, yit, what he's a-gwyne to do. Sometimes he spec
he'll go 'way, en den agin he spec he'll stay. De bes' way is to res' easy en let
de ole man take his own way. Dey's two angels hoverin' roun' 'bout him. One
uv 'em is white en shiny, en t'other one is black. De white one gits him to go

36 “[...] mas definitivamente a nova maneira de falar da geração bop, não se diz ‘eu’, e sim ‘eeuu’ ou ‘ééuu’, bem
arrastado,  meio  ‘afeminado’,  que  quando  você  ouve  um  homem  falando  assim  pela  primeira  vez  é  meio
desagradável e quando é uma mulher é charmoso mas muito estranho” (KEROUAC, 2006, p. 16).
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right, a little while, den de black one sail in en bust it all up. A body can't tell,
yit, which one gwyne to fetch him at de las'.  But you is all right (TWAIN,
2013, p. 19).37

O que diferencia a tendência pós-moderna do relato de Jack Kerouac da linguagem

usada por Mark Twain é que, em The Subterraneans, Kerouac relata uma linguagem que é a

de sua própria subcultura, visto que ele também era um dos entusiastas do bebop e membro

do grupo denominado por ele como “subterrâneos”. Assim, o distanciamento entre a cultura

descrita e o autor é reduzido, pois, conforme mencionado, a Geração Beat buscava conectar a

arte e a vida, relatando os hábitos do próprio grupo de convívio. Dessa forma, a descrição das

falas cotidianas feita em The Subterraneans não é usada de forma pejorativa ou com o intuito

de retratar de forma simplificada um estrato social – como é comumente feito por autores que

retratam culturas que não a própria – mas de forma a valorizar as influências do  bebop  no

cotidiano e equiparar esta cultura recém-surgida ao cânone.

Os movimentos pós-modernistas, assim como muitos modernistas, são contestadores e

reagem, inclusive, à institucionalização do modernismo que se enraizou no cotidiano de forma

arrogante  por  estar  ligado  às  elites  intelectuais,  e  por  ter  perdido  neste  processo  sua

plataforma política, conforme aponta Fredric Jameson:

[Most  of  the  postmodernisms]  emerge  as  specific  reactions  against  the
established forms of high modernism, against this or that high modernism
which conquered the university, the museum, the art gallery network, and the
foundations (JAMESON, 1987, p. 111).38

Existem diversas formas de pós-modernismo, assim como há expressões diversas no

modernismo.  Esta  diversidade  do  pós-moderno  não  é  dada  por  si  mesma,  mas  sim  pela

expressão  moderna  que  o  seu  sucessor  pretende  substituir  (cf. JAMESON, 1987).  Dessa

forma,  percebe-se  que  muitas  criações  pós-modernas  se  esforçam  em  contestar  o  que  o

modernismo  propôs  anteriormente,  apresentando  uma  inevitável  memória  da  cultura

produzida pelas gerações anteriores.

Ao analisar o decorrer dos movimentos modernos, Willer (2009) aponta a existência

37 “Seu veio pai num sabe ainda o que vai fazê. Ora fala que vai imbora, dispois fala de novo que vai ficá. O mió
é ficá calmo e deixá o veio decidi o que fazê. Tem dois anjo voano ao redó dele. Um deles é branco e brilhante, e
o otro é preto. O branco põe ele a fazê as coisa direito, por um tempo, dispois o preto ataca e estraga tudo.
Ninguém inda pode dizê qual é que vai ficá com ele no fim. Mas ocê tá bem” (TWAIN, 2011, p. 18).

38 “[Muitos pós-modernismos] surgem como reações específicas contra formas consagradas do alto modernismo,
contra esse ou aquele alto modernismo que conquistou a universidade, o museu, a rede de galerias de arte e as
fundações” (Tradução minha).
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de dois ciclos de vanguarda, o primeiro entre 1907 e 1924, e o segundo entre 1945 e 1960.

Para o autor, a denominação “vanguarda tardia” sugeriria algo ultrapassado, que apesar de

vanguarda, não traria nenhuma inovação. Por esse motivo, o autor classifica a Geração Beat

como “segunda vanguarda”, pois considera que o grupo trouxe inovações para o campo da

literatura e para a sociedade.

Mais importante que situar a produção literária de Jack Kerouac dentro de determinada

nomenclatura – seja vanguarda, modernismo ou pós-modernismo –, é observar a forma como

o autor de The Subterraneans absorve, em sua escrita, características dessas expressões por se

situar no centro do conflito. A postura contestadora da vanguarda, já mencionada, é adotada

pela  Geração Beat,  que,  por  sua vez,  se  aproxima da cultura  popular  estigmatizada,  algo

característico dos movimentos pós-modernistas.

A forma como a literatura incorporou o cotidiano, abordando temáticas e sentimentos

que  caracterizam  o  eu  do  criador  e  seu  dia-a-dia,  está  presente  tanto  em  expressões  da

vanguarda modernista, quanto na pós-modernidade e, também, de forma bastante acentuada

na produção literária da Geração Beat. Essa atitude de tratar a arte de forma pessoal pode ser

vista como um rompimento com paradigmas da crítica literária que advogavam na pureza da

arte, a qual deveria permanecer distante do cotidiano. Portanto, a quebra deste paradigma é de

grande auxílio para compreender-se o processo de legitimação da Geração Beat e sua relação

com algumas expressões de sua época.

1.3. O desafio à impessoalidade

O desafio ao paradigma da impessoalidade na literatura ocorre na bibliografia de Jack

Kerouac,  principalmente,  devido  ao  caráter  autobiográfico  de  suas  narrativas.  Através  de

relatos que rementem a expressões da memória do autor, Jack Kerouac coloca muito de sua

própria vida e da sua geração em suas histórias. Por isso, cabe observar um pouco a forma

como o autor lida na narrativa de The Subterraneans com o discurso ficcional que traz forte

contágio do cotidiano.

De acordo com Dominique Maingueneau (2006), em seu estudo  Discurso Literário,

"[…] para produzir enunciados reconhecidos como literários, é preciso apresentar-se como

escritor,  definir-se  na  relação  às  representações  e  aos  comportamentos  associados  a  essa
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condição" (p. 89). Portanto, o autor que está empenhado em escrever um relato de caráter

autobiográfico, como o caso de Kerouac, deve assumir um posicionamento acerca deste tipo

de escrita, deixando marcas de onde está a sua fronteira entre ficção e não ficção.

Philippe  Lejeune  (2008),  ao  pesquisar  a  autobiografia,  traz  o  conceito  de  pacto

autobiográfico, o qual está ligado à ideia de que o autor realiza um pacto – implicitamente ou

explicitamente – com o leitor, deixando indícios de que o enunciador está narrando sobre sua

própria vida. Isto implica que a narrativa trata, em sua maior parte, de fatos verídicos. Existe,

para  Lejeune,  alguns  critérios  que  regem  o  contrato,  um  deles  é:  "o  assunto  deve  ser

principalmente a vida individual, a gênese da personalidade: mas a crônica e a história social

ou  política  podem  também  ocupar  um  certo  espaço"  (LEJEUNE,  2008,  p.  15).  Outra

"cláusula" do contrato autobiográfico diz: "é preciso que haja relação de identidade entre o

autor,  o  narrador  e  o  personagem"  (LEJEUNE,  2008,  p.  15).  Esta  relação  é  geralmente

marcada  pelo  emprego  da  primeira  pessoa.  Existem,  contudo,  casos  em  que  a  narrativa

autobiográfica  é  feita  na  segunda  ou  na  terceira  pessoa,  com o  objetivo  de  criar  efeitos

diferentes como, por exemplo, trazer incertezas quanto à identidade.

Em  The Subterraneans,  a  narrativa é  feita  em primeira  pessoa e,  a partir  de  outros

indícios, percebe-se que Kerouac adota um estilo de escrita que se assemelha à diegese dos

relatos de memória. Por exemplo, no trecho: "[…] naturally, facetious won't do – just to start

at the beginning and let the truth seep out, that's what I'll do" (KEROUAC, 2001, p. 3)39. Em

outros momentos, há um diálogo com o leitor, em que o autor descreve a sensação de estar

transcrevendo as suas memórias, como se observa no seguinte trecho: "O the pain of telling

these secrets which are so necessary to tell, or why write or live” (KEROUAC, 2001, p. 16)40.

Para  Lejeune  (2008),  o  pacto  autobiográfico não  ocorre  quando  o  personagem  da

narrativa possui nome diferente do autor. Em casos em que os nomes de personagem e autor

são diferentes, há o pacto romanesco. Lejeune atribui muita importância aos nomes próprios,

afirmando:

É nesse nome que se resume toda a existência do que chamamos de autor:
única marca no texto de uma realidade extratextual indubitável, remetendo a
uma pessoa real, que solicita, dessa forma, que lhe seja, em última instância,
atribuída  a  responsabilidade  da  enunciação  de  todo  o  texto  escrito

39 “[...] naturalmente, não adianta bancar o engraçadinho – melhor começar no começo e deixar a verdade vazar
aos poucos, isso” (KEROUAC, 2006, p. 9).  

40 “Ah  a  dor  de  contar  esses  segredos  que  é  tão  importante  contar,  senão  para  quê  escrever  ou  viver”
(KEROUAC, 2006, p. 28).
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(LEJEUNE, 2008, p. 23).

Além  disso,  o  autor  considera  que  o  lugar  concedido  ao  nome  próprio  possui  um

compromisso  de  responsabilidade,  uma  convenção  social  em  que  o  autor  afirma  estar

referindo-se a uma pessoa real, atestado por registro em cartório. 

Ao observar os nomes dados aos personagens em The Subterraneans, percebe-se que

Kerouac utiliza codinomes para se referir  a si  mesmo e aos amigos,  também escritores e

poetas. Contudo, as descrições são bastante claras e tornou-se senso comum entre os leitores

de Kerouac a quem ele está se referindo em suas obras. Para Lejeune (2008), o fato de haver

este tipo de alteração já desconsidera o pacto autobiográfico. Contudo, não podemos deixar de

considerar as semelhanças entre o autor e o narrador, além das pistas deixadas por Kerouac,

que remetem ao discurso do relato de memória.

Ao analisar os personagens ficcionais, John R. Searle (2011) ressalta o fato de que,

apesar de serem parte da ficção, é possível fazer afirmações verdadeiras acerca delas como

personagens ficcionais. Segundo o autor, "não é possível criar personagens ficcionais a partir

do nada, ele também se cria a partir de uma referência fingida, ou seja, encontra-se em uma

posição paratópica entre a realidade e a ficção". Dessa forma, todo personagem possui marcas

da realidade e nunca é construído a partir de referências totalmente fictícias.

A  forma  como  a  enunciação  se  dá  no  discurso  é  essencial  para  entender  o

posicionamento do autor entre a ficção e a não ficção no discurso literário. Para Wander

Emediato (2005), o modo de organização enunciativo do discurso revela o tipo de relação que

é estabelecido entre o enunciador e o interlocutor a respeito daquilo que é dito no discurso e a

realidade exterior. O autor aponta alguns tipos de posições que podem ser assumidas pelo

enunciador: 

Ele poderá  assumir  uma relação  de influência  em relação  ao  interlocutor
(uma ordem, por exemplo), uma posição subjetiva em relação ao que diz (em
uma opinião, por exemplo); ou assumir uma posição de algum fato ou de
algum dizer proferido por uma terceira pessoa (em um relato de ocorrência
ou em um discurso relatado) (EMEDIATO, 2005, p. 136).

É, segundo o autor, através deste tipo de relação que o discurso se constrói de forma

mais ou menos subjetiva, ou ainda, talvez demonstre a intenção de criar uma interlocução.

Nesse sentido, a enunciação em primeira pessoa tende a ser subjetiva, a narração em segunda

pessoa geralmente demonstra  intenção de interlocução, enquanto a terceira pessoa tende à

objetividade.
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As questões da objetividade ou subjetividade no discurso estão diretamente ligadas ao

pacto realizado entre o autor e o leitor sobre o conteúdo ficcional da obra. The Subterraneans,

além de ser escrito em primeira pessoa, ainda apresenta outros elementos que remetem a uma

busca pela objetividade no relato, como, por exemplo, as descrições do processo de escrita e a

insistência  na  veracidade  dos  fatos  relatados.  Jack  Kerouac  demonstra  a  busca  pela

objetividade ao dialogar com o leitor: "[...] and you must admit now I'm sticking to the facts

[...]" (KEROUAC, 2001, p. 4)41. Em outros momentos, o autor faz comentários acerca dos

diálogos, de forma a insistir na verossimilhança do relato, como no trecho em que cita a fala

da personagem Mardou Fox:

'Well I went to Dante's and didn't want to stay, and tried to leave – and Yuri
was trying to hang around – and he called somebody – and I was at the phone
– and told Yuri he was wanted' (as incoherent as that) 'and while he is in the
booth  I  cut  on  home,  because  I  was  tired  –  baby  at  two  o'clock  in  the
morning he came and knocked on the door -' (KEROUAC, 2001, p. 90).42

Ao acrescentar o comentário "incoerente assim mesmo" à fala da personagem Mardou,

o narrador remete a um discurso de caráter não ficcional,  pois insiste  que aquele diálogo

ocorreu de acordo com a realidade, seja ela a realidade da ficção que envolve os personagens,

seja da realidade vivida pelo próprio Kerouac.

Em sua análise sobre as expressões do eu no discurso, Émile Benveniste (1995) relata

que as formas pronominais não remetem à realidade e nem a posições no espaço e no tempo

de forma objetiva, mas sim à enunciação que as contém. Essas enunciações são, segundo o

autor, únicas e, portanto, o pronome exige um emprego próprio em cada uma delas, como um

signo móvel. Além disso, Benveniste (1995) aponta para o fato de que a forma verbal precisa

necessariamente  ser  atualizada  pelo  ato  de  discurso,  de  forma  dependente,  não  podendo

comportar uma forma "objetiva". Lejeune utiliza diversas ideias de Benveniste que apoiam a

mobilidade do  eu  para demonstrar o emprego da primeira pessoa no pacto autobiográfico.

Contudo, o autor faz uma contestação, afirmando que: "o fato que cada um de nós, ao usar o

'eu', nem por isso se perde no anonimato e, ao se nomear, continua sendo capaz de enunciar o

que tem de irredutível" (LEJEUNE, 2008, p. 22).

41 “[...] e você agora tem que admitir que estou sendo objetivo [...]” (KEROUAC, 2006, p. 11).

42 “‘Bem eu fui até o Dante’s e não quis ficar, e tentei sair – e o Yuri estava querendo ficar – e aí ele chamou
alguém – e eu estava no telefone – e disse ao Yuri que queriam falar com ele’ (desconexo assim mesmo) ‘e
enquanto ele está na cabine eu me mando e vou pra casa, porque eu estava cansada – amor às duas da manhã ele
veio e bateu na porta –’” (KEROUAC, 2006, p. 136).
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Para Searle (2011), o critério que distingue a ficção da não ficção é a intenção ilocutória

do autor, é "a postura ilocutória que o autor assume relativamente ao texto, e essa postura

depende das intenções ilocutórias complexas que o autor tem quando escreve ou de algum

modo compõe o texto". Nesse sentido, Searle considera absurdo ignorar completamente as

intenções do autor, pois é a forma disponível para o crítico de identificar um texto como

romance. Por exemplo, a postura ilocutória de Kerouac na obra analisada é de um relato de

memória.  Logo  ao  iniciar  a  narrativa,  afirma:  "let  me  begin  with  the  history  of  the

subterraneans of San Francisco” (KEROUAC, 2001, p. 3)43.

Timothy Hampton (2013) aponta a existência de um conteúdo “geracional” presente na

bibliografia  de  Jack  Kerouac.  Em outras  palavras,  o  trabalho  de  Kerouac  não  se  baseia

somente em suas experiências próprias, mas tenta também abranger a visão de uma geração.

Somadas  a  isso,  são  marcantes  as  referências  literárias  que  se  misturam  à  realidade  da

narrativa. Sobre o assunto, o autor afirma: “Kerouac’s generational meditation is heavy with

literary self-consciousness, too” (HAMPTON, 2013, p. 708)44.  Portanto, segundo o autor, as

obras de Jack Kerouac possuem referências que mesclam o autobiográfico, o geracional e o

literário.

Para Searle (2011), o discurso ficcional apresenta um problema que pode ser formado

em um paradoxo: "como podem as palavras e outros elementos numa história ficcional ter os

seus significados comuns ao mesmo tempo em que, no entanto, as regras que estão ligadas a

essas palavras e a outros, e que determinam os seus significados, não são observadas". Um

exemplo desse paradoxo ocorre na situação citada acima em que Kerouac comenta sobre o

relato de Mardou: "desconexo assim mesmo". Essas palavras possuem os seus significados

comuns; contudo, elas estão ligadas a um conjunto de regras, as do discurso literário, no qual

se pressupõe uma situação paratópica (deslocada) e, por isso, o comentário do autor não é

necessariamente visto como um atestado de realidade. Em outras palavras, o significado dos

termos não é alterado, mas devido ao seu contexto, o da ficção, elas não são interpretadas

como uma promessa de realidade.

Existem controvérsias a respeito da verdadeira história entre Jack Kerouac e Alene

Lee. Yves Buin (2007) relata em uma biografia de Jack Kerouac a hipótese de que Alene Lee,

retratada como Mardou Fox, houvesse influenciado diretamente na composição da obra, que

43 “vou começar a história dos subterrâneos de São Francisco” (KEROUAC, 2006, p. 9).

44 “A meditação geracional de Kerouac possui o peso da autoconsciência literária, também” (Tradução minha).
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teria sido submetida à sua aprovação depois que fora escrita. Segundo o biógrafo, a história

aconteceu em Nova Iorque, e a pedido de Lee, o relato foi transportado para São Francisco.

Outras mudanças teriam sido propostas por ela, incluindo que fosse retratada como de pele

branca e que a  escrita  não fosse  de cunho tão  íntimo e desenfreada,  sendo essas últimas

solicitações não atendidas pelo autor. Caso seja verdadeira a hipótese levantada por Yves Buin

(2007),  acerca  das  alterações  propostas  por  Alene  Lee  em  The  Subterraneans,  o  pacto

autobiográfico postulado por Lejeune (2008) foi comprometido. Contudo, o contágio de sua

literatura por temáticas do cotidiano do autor e a expressão de seus sentimentos de cunho

extremamente pessoal continuam sendo fatores determinantes para a quebra do paradigma da

impessoalidade na criação artística.

Uma das barreiras à legitimação da Geração Beat, de início, foi o fato de o grupo

seguir a direção contrária ao que muitos críticos consideravam como arte. Em oposição a uma

concepção purista de que a poesia e a arte não deveriam ser contaminadas pelo cotidiano, Jack

Kerouac e outros autores contemporâneos colocaram no centro de seus atos poéticos a sua

própria personalidade, o seu dia-a-dia e, com isso, buscavam retomar a conexão entre a arte e

a vida.

Em meio ao movimento da teoria literária denominado  New Criticism, o poeta T.S.

Eliot (1888-1965) propõe uma metodologia crítica para se analisar a literatura. Em seu ensaio

A tradição  e  o  talento  individual,  publicado  em  1919,  Eliot  defende  que  o  poeta  deve

conhecer a tradição do passado, não somente alguns poucos artistas os quais ele admira, mas

toda a corrente dominante e, assim, ele poderá ser reconhecido como um grande poeta (cf.

ELIOT, 1998).

O aspecto mais marcante para essa pesquisa no  New Criticism de Eliot, que poderia

facilmente ser visto como uma crítica à literatura beat, caso fossem contemporâneos, é a sua

ideia  de que,  somado ao conhecimento da tradição do passado,  o poeta  deve promover a

extinção contínua de sua personalidade, como um autossacrifício. Nas palavras do autor: “O

que acontece é uma rendição contínua de si próprio, como ele é no momento, a algo mais

precioso” (ELIOT, 1998, p. 26). O objetivo dessa repressão da personalidade é, segundo Eliot

(1998), a despersonalização da poesia, de forma que a arte seja encarada como uma ciência.

Pois,  “a  crítica  honesta  e  a  apreciação  dirigem-se  não  para  o  poeta  mas  para  a  poesia”

(ELIOT,  1998,  26).  Segundo  esse  paradigma,  a  crítica  literária  deve  tomar  como  uma

qualidade a separação entre o criador e a sua obra de arte: “mas quanto mais perfeito o artista,
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mais  completamente  estão separados nele  o homem que sofre  e  o  espírito  que cria  e,  de

maneira  mais  perfeita,  o  espírito  digere  e  transmuta  as  paixões  que  são  o  seu  material”

(ELIOT, 1998, p. 27). Esse é o preceito que o próprio Eliot denomina “Teoria Impessoal”.

The Subterraneans, por exemplo, não seria visto por Eliot como uma obra madura,

visto que o nível de pessoalidade na obra é extremamente alto. Kerouac preenche o seu relato

com diversos  sentimentos  que  remetem  ao  seu  relacionamento  com Alene  Lee,  além de

colocar o cotidiano de ambos como um tema digno de ser relatado. Em  um  relato  que

remete a um retorno da pessoalidade do romantismo, Jack Kerouac descreve as emoções de

Leo Percepeid diante da rejeição de Mardou:

[...]  but  I  should  have  known  from  her  original  announcement  of
independence  to  believe  in  the  sincerity  of  her  distaste  for  involvement,
instead of hurling at her as if and because in fact I wanted to be hurt and
'lacerate' myself [...] for now death bends big wings over my window, I see
it, I hear it, I smell it, I see it in the limp hang of my shirts destined to be not
worn [...] (KEROUAC, 2001, p. 10).45

De forma masoquista, Percepeid associa seu envolvimento com Mardou ao desejo de

se machucar e, apesar de utilizar formas metafóricas que remetem à morte e ao sofrimento, o

personagem relata emoções que seriam supostamente próprias do autor. Por não utilizar meios

que  canalizam  um  sentimento  mais  abrangente,  Kerouac  contrapõe-se  às  regras  da

impessoalidade de Eliot.

Para exemplificar a forma como o poeta maduro deve tratar sua personalidade em sua

poesia,  Eliot  (1998)  cita  Ode  a  um  rouxinol  do  poeta  inglês  John  Keats  (1795-1821),

publicado pela primeira vez em 1819. Na poesia de Keats, os sentimentos expressos não têm a

ver com o rouxinol propriamente dito, este é visto por Eliot como um meio para expressar-se

o sentimento. Dessa forma, Keats é um poeta maduro na concepção de Eliot, pois “[...] o

poeta possui, não uma personalidade a exprimir, mas um meio particular, que é somente um

meio  e  não  uma  personalidade,  no  qual  se  combinam  as  impressões  e  experiências  de

maneiras peculiares e imprevistas” (ELIOT, 1998, p. 29).

No caso da Geração Beat, dificilmente encontram-se meios que não o próprio autor

para  exprimir  não  somente  os  sentimentos,  mas  também  as  emoções  que  eles  próprios

45 “[...] mas eu devia ter entendido quando ouvi sua primeira proclamação de independência que era sincera a
repulsa  dela  a  qualquer envolvimento,  em vez  de  me jogar  a  ela  como se  e  porque  eu  queria  mesmo me
machucar e me ‘lacerar’ [...] pois a morte já dobra suas grandes asas sobre minha janela, eu a vejo, ouço, cheiro,
eu a vejo na frouxidão  das camisas que jamais usarei [...]” (KEROUAC, 2006, p. 20).
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vivenciaram. Seguindo a corrente da vanguarda literária que busca reconectar a arte e a vida,

os beats viam o ato poético como sendo extremamente pessoal – ainda mais pessoal do que

muitas narrativas modernistas.

Segundo  T.S.  Eliot  (1998),  “não  é  mercê  das  suas  emoções  pessoais,  emoções

provocadas por eventos particulares da sua vida, que um poeta é notável ou interessante”

(ELIOT, 1998, p. 31). De forma contrária à conexão entre arte e vida, presente na literatura

beat, Eliot não vê a sujeira da vida cotidiana como uma possibilidade para a poesia. Pelo

contrário, a sua contaminação deve ser evitada, de forma a criar uma poesia mais pura.

Longe de desejar uma pureza poética em seu relato, Jack Kerouac traz emoções das

mais mundanas do homem para o seu relato de The Subterraneans. Ao contrário da ideia de

maturidade de Eliot, ao invés de criar um meio para traduzir um sentimento puro, Kerouac

relata as emoções e desejos sexuais de Leo Percepeid, conforme o trecho: “In my mind man-

thoughts of doing it again and actually looking forward to seeing her suddenly, as I'd felt she

was displeased with our first night [...]” (KEROUAC, 2001, p. 17) 46.

Para Eliot (1998) a busca por novas emoções humanas para serem expressas através da

poesia  é um grande erro do artista, que deve fazer o contrário,  usar  as emoções comuns,

transformando-as  em  sentimentos,  que  se  diferem  da  exaltação  das  emoções.  Esses

sentimentos devem ser acumulados no espírito do poeta e, após a combinação apropriada de

sentimentos,  expressos  através  da  poesia.  Dessa  forma,  a  emoção  e  a  personalidade  são

aversões para Eliot. O autor afirma: “A poesia não é um soltar de emoção, mas uma fuga à

emoção; não é a expressão da personalidade, mas uma fuga à personalidade” (ELIOT, 1998,

p. 31-32). Em seguida, Eliot (1998) reforça: “a emoção da arte é impessoal” (p. 32).

Conforme já apontado, a Geração Beat nada contra a corrente do  New Criticism. A

busca  por  novas  emoções  humanas  é  um dos  seus  objetivos,  visto  que  o  grupo  procura

expandir suas percepções e, através de experiências do cotidiano – conhecendo novos grupos

de pessoas, culturas e estilos -, experimentar diferentes emoções. O objetivo de Leo Percepeid

em  The Subterraneans  é  justamente  ampliar  suas  experiências  culturas  e  conhecer  novas

culturas. O próprio envolvimento com Mardou Fox representa a atração pelo desconhecido. É

o que o próprio personagem relata no seguinte trecho: “[...] this girl I was SEEKING to get

involved with as if not enough trouble already or other old romances hadn't taught me that

46 “Na minha mente pensamentos machos de transar de novo e de realmente curtir vê-la de novo de repente,
como se eu achasse que ela não havia gostado da primeira noite [...]” (KEROUAC, 2006, p. 30).
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message of pain, keep asking for it, for life -” (KEROUAC, 2001, p. 6)47. Os personagens de

Jack Kerouac e outros autores beats estão sempre explorando novas possibilidades; por toda a

vida,  como diz  o  próprio  Percepeid.  Insistentemente,  Percepeid  diz  “keep asking  for  it”,

traduzido por Paulo Henriques Britto na versão brasileira do livro como “procurando sarna

pra coçar”, enfatizando o quão impregnado destas relações Percepeid se torna.

A insistência na conexão entre arte e vida é uma característica marcante da vanguarda,

ideal que posteriormente foi adotado pela Geração Beat. Para os autores que seguem este

plano da vanguarda literária, não há fronteiras entre o que é abordado pela arte e o que é

vivido, contrapondo-se a expressões literárias anteriores que optavam pelo distanciamento do

artista, que não permitem a presença do eu em sua arte. Jack Kerouac faz uma crítica a essa

concepção de  arte  –  explorada  na  doutrina  crítica de  T.S.  Eliot  e  predominante antes  da

revolução cultural promovida pelas vanguardas – em Satori em Paris, uma de suas últimas

obras e publicada pela primeira vez em 1966.

Em  outras  palavras,  e  depois  vou  calar  a  boca,  histórias  e  romances
inventados sobre o que aconteceria SE são para crianças e adultos cretinos
que têm medo de ler sobre si mesmos em um livro assim como teriam medo
de olhar no espelho quando estivessem doentes ou feridos ou de ressaca ou
insanos (KEROUAC, 2010, p. 8).

Para Kerouac, as histórias contadas em seus livros se inspiram em sua própria vida,

que ele transforma, dando-lhe caráter de literatura, em “mitologia” – conforme aponta Allen

Ginsberg no documentário Jack Kerouac: The King Of Beats. Dessa forma, ao retomar o “eu”

como centro da narrativa, a Geração Beat herda uma característica do romantismo: descrever

a vida e os sentimentos que são próprios de quem escreve.

Muitas formas de modernismo adotaram essa característica ao colocar como narrador

e protagonista de seus textos literários personagens psicologicamente densos que, além disso,

se aproximavam muito dos próprios autores ao emitir opiniões e expressar sentimentos. Esse

estilo neorromântico contrapõe-se às expressões artísticas que propunham a arte pela arte, que

se distancia da pessoalidade do autor. A Geração Beat retomou também essa característica,

trazendo-a de forma ainda mais intensa, devido ao caráter autobiográfico de seus relatos.

Segundo Singal (1987), a identidade pessoal é uma das problemáticas e tensões da

cultura do século XX. A cultura modernista demonstra como a arte destinada a retratar o eu é

47 “[...] [Essa] garota que eu estava TENTANDO ganhar como se eu já não tivesse levado na cabeça o bastante
antes e outras velhas transas já não tivessem me ensinado essa mensagem de dor, viver procurando sarna para se
coçar, porque –” (KEROUAC, 2006, p. 13). 
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incapaz  de  ser  completa  ou  categoricamente  determinada,  pois,  caso  contrário,  violaria  o

critério de autenticidade. De acordo com esse critério, o sujeito deve constantemente criar e

recriar sua própria identidade, de acordo com sua experiência no mundo, visto que os valores

morais  estão  sempre  em fluxo e  tudo aquilo  que  é  construído  socialmente  –  tal  como a

identidade do ser humano – deve ser construído dinamicamente, em um processo contínuo.

Essa dinâmica de reconstruir  o  eu na expressão artística está  presente na literatura

beat,  principalmente  quando se  trata  da  complexidade  das  relações  interpessoais  entre  os

integrantes deste grupo. Relacionando a Geração Beat ao neorromantismo, Alan Pinto (2007)

ressalta, em seu trabalho Lentes, subversão e rock, o papel central em que as experiências e

relações interpessoais exercem na literatura do grupo:

Muito da literatura dos beats conta sobre a relação de amizade e afeto entre
os  homens  ou  sobre  a  tristeza  da  descoberta  de  que  o  amor  e  a  paixão
perecem – até chega a lembrar o ápice da geração ultra-romântica do século
XIX.  Todo  o  resto  –  o  zelo  pela  religião  oriental,  o  flerte  com  o
existencialismo, a fascinação pelos sonhos, o radicalismo político, a paixão
pelas  drogas,  a  liberdade  sexual  –  era  meramente  decoração  de  uma
complexa rede de relacionamentos pessoais (PINTO, 2007, p. 32).

A legitimação dessa pessoalidade, por muito tempo tomada como uma postura imatura

do artista, inicia-se no momento em que autores como Thomas Pynchon (1937- ) têm Jack

Kerouac  como  referência,  justamente  devido  à  sua  narrativa  pessoal.  Segundo  Inger

Dalsgaard, Luc Herman e Brian McHale (2012), o autor norte-americano Thomas Pynchon é

responsável  pela  criação  de  uma  obra  prima  da  literatura  norte-americana  e  mundial:

Gravity's Rainbow, publicada pela primeira vez em 1973. Em suas obras complexas, devido à

grande quantidade de personagens e enredos paralelos, Pynchon demonstra uma fluidez na

narrativa  que  remete à  Geração Beat  e,  ainda,  possui  elementos  que  caracterizam o  pós-

modernismo norte-americano.

De forma a diferenciar-se dos beats e outros autores contemporâneos, Pynchon criou

uma nova poética em que o pastiche pós-moderno é marcante. Brincando com a cultura pop,

Thomas Pynchon fez uma participação na série animada The Simpsons em 2004, em que fazia

piadas com sua própria imagem de autor recluso – o que aponta, novamente, a forma como o

autor  vai  contra  o  Grande  Divisor  e  o  medo  do  contágio  pela  cultura  de  massa  (cf.

DALSGAARD;  HERMAN;  MCHALE,  2012).  Sua  considerada  obra  prima,  Gravity's

Rainbow, é descrita pelos autores da seguinte forma: “A historical novel about the roots of the

Cold  War  and  the  military-industry  complex,  Gravity's  Rainbow  explores  our  collective
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complicity  –  including  its  author's  personal  complexity”  (DALSGAARD;  HERMAN;

MCHALE, 2012, p. 4)48. Dessa forma, seguindo a intenção modernista de reconectar a arte e a

vida,  Pynchon coloca a sua pessoalidade em sua narrativa, assim como Jack Kerouac e a

Geração Beat haviam feito anos antes.

Em seu estudo sobre a história literária presente na bibliografia de Thomas Pynchon,

David Cowart (2012) destaca a forma como o autor contempla a tradição da qual ele viria a

fazer parte. Para Cowart, diversos autores da geração de Pynchon buscavam reformular as

premissas  do  modernismo  –  o  qual  não  era  mais  visto,  na  época,  como  uma  expressão

intocável  –,  mas  foi  o  próprio  Pynchon  o  mais  bem  sucedido  nessa  empreitada;  mais,

inclusive, do que a Geração Beat. A originalidade das obras de Thomas Pynchon consiste,

contudo,  na apropriação irônica que este  faz  dos autores dos quais ele  herdou a tradição

modernista. Este é o caso relembrado por Cowart em que Pynchon e seu amigo escritor e

músico  folk Thomas  Fariña  comparecem  a  uma  festa,  fantasiados  em  uma  adaptação

sarcástica  de  Fitzgerald  e  Hemingway,  respectivamente.  Ainda  sobre  as  adaptações  de

Pynchon, Cowart comenta: “His pastiche style embraces such 'low' material as much as it

does high art” (COWART, 2012, p. 85)49. Ambas as características – a apropriação irônica e a

mistura entre a alta arte e a cultura de massa pouco prestigiada – são características da pós-

modernidade e representam o fim do Grande Divisor apontado por Andreas Huyssen (1997),

ou seja, a distinção categórica entre alta e baixa cultura.

A expressão de  uma herança  literária  modernista  e  o  contágio da cultura  popular,

destoante da alta cultura, também são marcantes na literatura beat. Percebe-se que a Geração

Beat contribuiu para a literatura de cunho pessoal criada por Thomas Pynchon. Destaca-se,

portanto, como a concepção que a Geração Beat tem de literatura, em que a arte e a vida estão

intimamente  conectadas,  foi  adaptada  posteriormente  por  autores  que  vieram a  receber  o

reconhecimento da crítica.

Sobre as adaptações feitas por Pynchon, Cowart destaca o caráter ideológico destas

apropriações: “Of course it is one thing to mention a writer, another really to embrace that

writer's aesthetic or moral vision” (COWART, 2012, p. 85)50.  No caso da relação entre a os
48 “Um romance histórico sobre as  raízes da Guerra Fria e  o complexo militar-industrial,  Gravity’s Raibow
explora nossa cumplicidade coletiva – incluindo a complexidade pessoal do próprio autor” (Tradução minha).

49 “O seu estilo de pastiche abrange tanto conteúdos ‘baixos’ quanto a ‘alta’ arte” (Tradução minha).

50 “É claro que uma coisa é mencionar um autor, outra é realmente abranger a estética e a visão moral de um
escritor” (Tradução minha).
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beats e Pynchon, percebe-se que o segundo apropriou-se da visão que o grupo de escritores da

década de 1950 tinha da literatura e seu caráter pessoal. Na grande lista de autores presentes

na herança literária norte-americana recebida por Pynchon, Cowart (2012) destaca T.S. Eliot

e, também, a Geração Beat:

He calls Kerouac's On the Road (1957) “one of the great American novels”.
Such work, he notes, provides one context for his own early efforts, notably
“Entropy” (1960) - “as close to a Beat story as anything I was writing then”)
- which strikes the mature writer as an attempt at “sophisticating the Beat
spirit with second hand science” (COWART, 2012, p. 84).51

Ao criar uma forma literária contendo apropriações sofisticadas da Geração Beat e ao

considerar o tom pessoal das narrativas de Jack Kerouac uma inspiração, Thomas Pynchon

contribui  para  o  reconhecimento,  em  meio  às  instituições  legitimadoras  da  cultura,  da

concepção que o grupo beat possui de arte e literatura. Com o passar dos anos, a herança que

a Geração Beat deixou para a literatura ficou marcada por essa pessoalidade que, à primeira

vista,  foi  considerada  uma  forma  imatura  de  arte,  mas  que  representou  para  autores

prestigiados,  como  Thomas  Pynchon,  um ponto  marcante  na  história  da  literatura  norte-

americana.  Outra  herança  deixada  por  Jack  Kerouac  à  Pynchon é  a  forte  ligação  com a

contracultura. Percebe-se que diversas expressões literárias após o  boom  da Geração Beat

(principalmente  nos  anos  1960 entre  os  jovens norte-americanos)  seguiram a  tradição  de

aproximar-se de manifestações da contracultura.

Uma das características mais marcantes da Geração Beat neste cenário do surgimento

do pós-moderno, em meio à oposição entre a alta arte e cultura de massa, é o seu esforço por

retratar  uma  memória  contra  hegemônica.  The  Subterraneans é  uma  das  obras  de  Jack

Kerouac que possui maior recorrência de referências a uma subcultura. Dessa forma, o autor

busca resgatar algo que é marginalizado pelas instituições legitimadoras da cultura e tratar

este objeto como novo cânone. Neste caso, estes objetos constantes na narrativa são o jazz  e a

cultura  subterrânea  marginalizada  de  São Francisco.  Durante  os  anos  1950  várias  dessas

subculturas marginalizadas começaram a emergir nos Estados Unidos e, a partir do despertar

do interesse do setor jovem da sociedade, começaram a ser popularizadas. Este é o fenômeno

da contracultura, que teve o seu ápice durante a década de 1960, momento em que uma massa

51 “Ele chama o On the Road (1957) de Kerouac de ‘um dos grandes romances americanos’. Tal trabalho, ele
percebe, fornece um contexto para seu próprio esforço inicial, notavelmente ‘Entropy’ (1960) – ‘o mais próximo
de uma história Beat entre tudo que escrevi na época’) – o que o autor maduro considera como uma tentativa de
‘sofisticar o espírito Beat com ciência de segunda mão’” (Tradução minha).

50



de jovens norte-americanos iniciou o seu desligamento do núcleo familiar conservador.

1.4. A contramemória e o arquivo da contracultura

O poema Howl (1956) de Allen Ginsberg é, segundo Pereira (1983), um dos textos que

anunciam o surgimento da contracultura e, simultaneamente, a geração beat. Segundo o autor,

a obra de Ginsberg é um verdadeiro símbolo do fenômeno cultural que se instaurava, pois

apresentava um “espírito libertário e questionador da racionalidade ocidental” (p.9). A obra de

Ginsberg,  contendo  poesias  que  marcaram  a  Geração  Beat,  possui  características  que  se

assemelham  à  prosa  de  Jack  Kerouac:  a  busca  por  uma  experiência  transcendental  e

libertadora, sempre transpondo as barreiras da cultura convencional. Por esse motivo, ao lado

de On The Road, Howl é considerada uma obra prima da contracultura.

O princípio básico da  contracultura é  contrapor  as  tradições  existentes legitimadas

pelas principais instituições da sociedade capitalista, em outras palavras, o status quo. É visto

pelo  tradicionalismo  como  uma  fuga  do  bom  senso  e  dos  costumes  tradicionais.

Culturalmente,  propõe  uma  alternativa  não  tradicional,  algo  que  não  esteja  diretamente

vinculado ao denominado nos Estados Unidos de establishment, composto pela mídia (jornais

e demais meios de comunicação conservadores), religião e família. A contracultura é uma

cultura marginal (cf. PEREIRA, 1983). 

Existem para o termo contracultura dois principais significados, sendo o primeiro um

acontecimento histórico específico dos anos 50 e 60, envolvendo os movimentos culturais de

contestação  dessas  décadas  em todo  o  mundo.  Por  outro  lado,  o  termo também abrange

diversos outros movimentos culturais de outras décadas, que se manifestam de tempos em

tempos e possuem em comum a postura crítica em relação ao tradicionalismo cultural. A partir

deste  momento,  se  ganha  uma  crescente  noção  da  cultura  anti-intelectual,  que  busca

transcender o enrijecimento da expressividade e retomar a liberdade e fluidez existente em

movimentos posteriores (cf. PEREIRA, 1983).

Destaca-se, nesse momento a intensa movimentação de jovens, que, pela primeira vez

na história, conquistam autonomia como camada social, promovendo mudanças culturais (cf.

HOBSBAWM, 1995).  Segundo Theodore Roszak (1972) -  considerado um dos primeiros

estudiosos a usar o termo contracultura - a juventude é a camada social que se demonstra mais

receptiva à crítica social, visto que “é aos jovens que compete agir, provocar acontecimentos,
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correr  riscos  e,  de  forma  geral,  provocar  os  estímulos”  (ROSZAK,  1972,  p.  15).  Nesse

momento,  o  jovem norte-americano  inicia  um processo  de  libertação  do  núcleo  familiar

conservador. Os considerados rebeldes se vestiam de forma própria, buscando destoar-se da

cultura  mainstream. Somado a isso, criou-se uma cultura própria de comportamento, gosto

musical, artístico e literário.

O posicionamento questionador e libertário do movimento introduziu nos meios de

comunicação  uma  cultura  underground e  foi  aos  poucos  conquistando  mais  espaço  na

sociedade,  causando  abalo  nas  estruturas  sociais.  Segundo  Pereira  (1983),  a  contestação

punha  frontalmente  em  xeque  a  cultura  oficial  imposta  pelo  sistema,  o  chamado

establishment, estando no lado oposto da barricada diante da cultura privilegiada e valorizada.

A contracultura causou impacto mundial,  tendo seus reflexos  presentes até os dias atuais,

mesmo que de forma sutil. É difícil medir as proporções dessas transformações, visto que

mudanças  culturais  não  são  facilmente  mensuráveis;  contudo,  é  notável  que  a  revolução

abalou as estruturas do establishment. Além disso, não se tratava de uma revolução política ou

social, portanto não é possível falar em um fim ou fracasso dela, pois não fora um movimento

pensado, buscando atingir propostas e metas (cf. ANDRADE, 2013).

O  movimento  em  questão  não  foi  um  fator  isolado  que  repercutiu  por  motivos

aleatórios. Toda a conjuntura e a insatisfação da geração de jovens com as tradições de um

estilo de vida trouxe uma expressão literária que acabou adotando uma narrativa enviesada e

repleta de desconstrução. Havia um contexto que determinou toda essa oposição que veio a

repercutir através da contracultura em diversas épocas e países. Kátia Canton (2009) ressalta

os  motivos  que levaram à atitude  política  dos  escritores que  adotam o enviesamento e  a

postura política exercida em geral pela cultura de resistência.

Esse  despojamento  liga-se  a  uma  atitude  política  de  reação  não  só  aos
exageros propostos pelo consumismo do American Way Of Life, que ganha
força  a  partir  do  final  da  Segunda  Guerra  Mundial,  mas  também como
reação  à  atuação  norte-americana  na  Guerra  do  Vietnã  (1954-75),  que
provocou muitas mortes e destruição (CANTON, 2009, p. 19).

O consumismo do  American Way Of Life foi responsável pelos primeiros impulsos

desse movimento, contudo o caos urbano e a marginalização de grupos culturais excluídos do

ideal  Sonho  Americano,  foram  outros  fatores  que  levaram  a  essa  reação.  Apesar  de  a

economia norte-americana estar propensa ao consumismo, durante a década de 1950 muitos

fatores sociais foram deixados de lado, como o amparo à população carente e aos socialmente

marginalizados. Parte da população negra, as classes sociais menos privilegiadas, imigrantes e
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viciados  não  possuíam  espaço  no  Sonho  Americano,  criando  uma  cultura  suburbana

marginalizada.  Estes grupos tornaram-se centrais  nas  narrativas  de Jack Kerouac  e  outros

autores beats, como é o caso de Mardou Fox em The Subterraneans. 

Hobsbawm (1995) atenta para a existência de “subclasses” no período da prosperidade

norte-americana.  O  termo  refere-se  àqueles  que  dependiam  da  previdência  pública,  que

estavam fora do alcance dos sistemas fiscais  do governo e geralmente possuíam a coesão

familiar rompida. O autor destaca a inclusão da população negra nessa classe social:

Os setores pobres da população negra urbana nativa nos EUA, ou seja, a
maioria dos negros americanos, tornaram-se o exemplo típico dessa “sub-
classe”, um corpo de cidadãos praticamente fora da sociedade oficial, não
fazendo parte real dela, nem – no caso de muitos de seus homens jovens – do
mercado de trabalho. (HOBSBAWM, 1995, p. 333)

A obra literária de 1952 de Ralph Ellison, Invisible Man, descreve bem esta subclasse

mencionada  por  Hobsbawm.  Estes  cidadãos  negros  excluídos  da  sociedade  oficial,

principalmente  aqueles  moradores  de  bairros  periféricos  de  Nova Iorque,  são  centrais  na

narrativa de Ellison e, assim, a obra ganhou repercussão por dar voz a um grupo até então

ignorado.  Seu protagonista e narrador vive, durante parte da narrativa, em Nova Iorque, mais

especificamente no bairro de população majoritariamente negra, Harlem. O narrador, jovem

negro, admite ao início da narrativa ser invisível e em seu decorrer explica o porquê desta

invisibilidade relacionada à sua situação de marginalizado.

Um momento marcante desta história é quando o jovem encontra um casal de idosos

no Harlem sendo expropriado de sua moradia. Neste momento em que autoridades, homens

brancos,  fazem  o  trabalho  da  expropriação,  diversos  moradores  do  bairro  assistem  à

humilhante cena: 

Something had been working fiercely inside me, and for a moment I had
forgotten the rest of the crowd. Now I recognized a self-consciousness about
them, as though they, we, were ashamed to witness the eviction, as though
we  were  all  unwilling  intruders  upon  some  shameful  event  (ELLISON,
1972, p. 205).52

Este  momento  demonstra  a  situação  humilhante  vivida  pela  população  negra

marginalizada  norte-americana,  o  que  desperta  a  autoconsciência  de  igualdade  entre  os

52 “Alguma coisa se agitava furiosamente dentro de mim, e por um instante me esqueci da multidão. Mas então,
notei nela uma espécie de constrangimento: como se ela, nós, sentíssemos vergonha de testemulhar uma ação de
despejo; como se fôssemos intrusos involuntários num incidente vexatório [...]” (ELLISON, 2009, p. 231).
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membros daquela comunidade, e o jovem, assim como os demais presentes, percebe que estão

todos sujeitos a essa situação.  Em uma explosão de indignação quanto à vexação do casal de

idosos, aqueles que assistiam à cena se preparam para um motim e para o linchamento das

autoridades  brancas  responsáveis  pela  expropriação.  Antes  do  ato  de  violência,  o  jovem

narrador intervém para que o grupo, moradores negros do Harlem, tome a melhor decisão.

Dessa forma, ele retoma a trajetória da vida do casal e enfatiza dois elementos comuns à

comunidade negra: são obedientes à lei e submissos.

Eighty-seven and look at all he's accumulated in eighty-seven years, strewn
in the snow like chicken guts, and we're law-abiding, slow-to-anger bunch of
folks turning the other cheek every day in the week. […] Just look at this
junk! Should two folks live in such junk, cooped up in a filthy room? It's a
great danger, a fire hazard! (ELLISON, 1972, p. 210).53 

A obediência e submissão é uma característica do jovem negro que tenta desde o início

da narrativa adaptar-se a um mundo feito para norte-americanos brancos. Em outras palavras,

o Sonho Americano proposto pelo conforto e conformismo do  American Way Of Life não

inclui figuras como o homem invisível. Apesar de conseguir manter a atenção dos rebeldes por

um tempo, o jovem não consegue impedir o motim, que acaba linchando as autoridades e

devolvendo os pertences do casal idoso de volta à sua moradia. Através do seu discurso, o

personagem de Ellison consegue aguçar o senso de comunidade entre aqueles que assistiam à

expropriação e, assim, estabelecer a união entre os membros de sua audiência no Harlem.

Os personagens de  The Subterraneans facilmente  se  encaixariam nesse cenário  da

periferia nova iorquina.  Como frequentadora de locais da Lenox Avenue e outras ruas do

Harlem, Mardou Fox é uma figura que se assemelha aos cidadãos dessa região retratada em

Invisible Man. A invisibilidade de Mardou, sua marginalidade e inexistência nos parâmetros

do status quo norte-americano é marcante em The Subterraneans. O momento da obra em que

esta invisibilidade se torna mais evidente é durante o relato que Percepeid faz de Mardou em

um momento de crise psicológica, em que ela se encontra caminhando nua pelas ruas de São

Francisco:

[...]  black-hatted men going to work in glistening streets uncaring of the
naked girl hiding in the mist or if they'd been there and seen her would in a
circle stand not touching her just waiting for the cop-authorities to come and

53 “Oitenta e sete, e vejam só o que ele conseguiu amealhar nesses oitenta e sete anos, tudo jogado na neve como
miúdos de galinha, enquanto nós, um povo amante da lei e avesso à ira, oferecemos a outra face, dia após dia.
[...] Vejam só essa tralha! Será que dois velhos têm que viver no meio de tanta tralha, apertados num quarto
infecto? Isso representa um risco imenso, uma ameaça constante de incêndio!” (ELLISON, 1990, p. 237-238).
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cart her away and all their uninterested weary eyes flat with blank shame
watching every part of her body – the naked babe (KEROUAC, 2001, p.
22).54

Percebe-se  que,  mesmo  Mardou  destoando  do  cenário  e  dos  transeuntes,  ela

permanece invisível aos olhos dos demais. Portanto, o que conecta os universos retratados em

The Subterraneans e em  Invisible Man  são personagens como Mardou, que em ambas as

obras apresentam como foco uma parte  da população deixada às margens da sociedade e

raramente retratada na literatura e na cultura prestigiada.

Segundo  Amy  M.  Homes  (2007),  foi  justamente  esse  setor  desprivilegiado  da

sociedade que se tornou o tema dos escritores beat, havendo sempre uma interação com esses

indivíduos marginalizados. Esse fato acabou por associar os escritores (de classe média) a

uma imagem selvagem,  por  se  arriscarem em ambientes  de  pobreza  e  loucura.  Sobre  os

objetivos dessa interação, a autora relata: “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, 2007, p.  6).  Em diversas obras de Jack

Kerouac – como On The Road, Dharma Bums e Tristessa –, os protagonistas interagem com

esses ambientes de pobreza e loucura mencionados por Homes, mas é em The Subterraneans

que a relação se torna mais próxima devido ao envolvimento com a personagem Mardou Fox.

Esses  ambientes,  descritos  com  admiração,  assemelham-se  e,  em  muitos  casos,  são  os

mesmos espaços descritos por autores da literatura afro-americana. Ou seja, os autores beats

envolviam-se com culturas marginais que não eram propriamente deles.

No caso de The Subterraneans, o envolvimento de Kerouac com marginalizados é o

foco principal,  visto  que  relata  a  relação do autor  com Mardou,  mulher  marginalizada  e

discriminada, devido às suas origens étnicas. São focadas durante a narrativa as origens de

Mardou e a forma como isso afeta sua posição desiludida em relação à sociedade, como no

trecho:

And soon enough I'd learn she had no belief and had had no place to get it
from – Negro mother dead for birth of her – unknown Cherokee-halfbreed
father a hobo who'd come throwing torn shoes across grey planes of fall in
black  sombrero  and  pink  scarf  squatting  by  hotdog  fires  casting  Tokay
empties into the night 'Yaa Calexico!' (KEROUAC, 2001, p. 15). 55

54 “[...] homens soturnos de chapéu indo para o trabalho em ruas reluzentes indiferentes à moça nua escondida na
neblina ou então se eles estivessem lá e a vissem fariam um círculo em volta dela e ninguém encostava nela iam
esperar a polícia-autoridade vir pegar e levá-la embora e todos aqueles olhares cansados desinteressados vazios
de vergonha observando todas as partes do corpo dela – o bebê nu” (KEROUAC, 2006, p. 37). 
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Esse comportamento, a busca pelo desconhecido e o contágio por culturas minoritárias

era  destoante  da  grande  maioria  dos  jovens  tradicionais  da  época,  os  quais  buscavam

prosperidade  através  do  sucesso  econômico.  Os beats,  “comparados  aos  rapazes  comuns,

eram uns selvagens – espantosos e ameaçadores.” (HOMES, 2007, p. 6). 

Contudo, aos poucos, o ideário de contracultura foi proliferando entre a população

jovem, e ainda durante os anos 50, chega a afetar o ambiente familiar, até então pacífico.

Pereira (1983) faz uma análise da intimidade familiar e observa uma espécie de disputa de

gerações, devido à reação da camada jovem. Segundo o autor, a classe burguesa não tinha

mais como principal inimigo o proletário, mas sim seus próprios filhos, que estavam aderindo

massivamente  a  movimentos  de  contracultura.  Esse  fenômeno  era  algo  novo,  não  só  no

ambiente familiar, mas também na vida política, visto que não constitui uma simples luta de

classes. Pereira afirma que:

Não se tratava da revolta de uma elite que, embora privilegiada, visasse uma
redistribuição da riqueza social e do poder em favor dos mais humildes. Nem
de uma “revolta de despossuídos”. Ao contrário. Era exatamente a juventude
das camadas altas e médias dos grandes centros urbanos que, tendo pleno
acesso aos privilégios da cultura dominante, por suas grandes possibilidades
de entrada no sistema de ensino e no mercado de trabalho,  rejeitava esta
mesma cultura de dentro (PEREIRA, 1983, p. 23).

Tratando  especificamente  da  geração  beat,  Willer  (2009)  relata  algo  parecido,

caracterizando a beat como uma geração em movimento, que se relacionava com diversos

indivíduos marginalizados pela sociedade, em ambientes subterrâneos. Segundo o autor, isso

era algo peculiar do movimento literário, já que não se tratava só de um princípio estético,

elitista e acadêmico, mas de uma real interação e relato social. Segundo Andrade (2013), os

escritores também assumiam a importância da diversidade cultural, extrapolando as fronteiras

do próprio país, mas também em ambientes domésticos. Havia, segundo o autor, respeito e

aceitação, promovendo o valor da diversidade.

A  diversidade  cultural  está  retratada  em  The  Subterraneans principalmente  nos

subúrbios da cidade e em locais mais degradados dos centros urbanos. É nesses ambientes que

o autor se relaciona com os demais componentes de sua geração e com aqueles considerados

marginalizados. O narrador descreve o ambiente da seguinte forma:

55 “E logo soube que ela não acreditava em nada e não tinha tido ninguém para acreditar em nada – mãe negra
morreu de parto dela – pai meio índio cherokee desconhecido um vagabundo que caminhava jogando os sapatos
rasgados através das planícies cinzentas no outono com um sombrero preto e cachecol cor-de-rosa de cócoras em
frente à fogueira assando salsichas jogando fora na escuridão latas vazias  de vinho Tokay ‘ôôô Calexico!’”
(KEROUAC, 2006, p. 27). 
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[...]  seeing it for the first time, but with Mardou, the wash hung over the
court,  actually  the  back  courtyard  of  a  big  20-family  tenement  with  bay
windows, the wash hung out and in the afternoon the great  symphony of
Italian  mothers,  children,  fathers,  BeFinneganing  and  yelling  from
stepladders, smells, cats mewing, Mexicans, the music from all the radios
whether  bolero  of  Mexican  or  Italian  tenor  of  spaghetti  eaters  or  loud
suddenly turned-up KPEA symphonies of Vivaldi harpsichord intellectuals
performances bloom blam the termendous sound of it which I then came to
hear all the summer wrapt in the arms of my love […] (KEROUAC, 2001, p.
15).56

O trecho acima exemplifica a  forma como Kerouac descreve  os subúrbios de São

Francisco e a intensidade com que os sons, objetos e odores atraem a atenção do protagonista

Leo  Percepeid.  Junto  a  Mardou Fox,  personagem que tão  bem se  encaixa  neste  cenário,

Percepeid se interessa por esta cultura marginalizada e, assim, o autor Jack Kerouac leva a

temática para o centro da narrativa. Leo Percepeid, ao relatar o som das sinfonias de Vivaldi

na periferia de São Francisco, aponta a presença de uma cultura da classe média, vista como

baixa cultura, e, assim, polui a pureza da literatura através do contágio de diversas camadas da

sociedade e da cultura. Percebe-se que a distinção do Grande Divisor apontado anteriormente

já não mais se aplica neste contexto, pois a cultura marginalizada é levada para o centro da

narrativa e do foco do autor, tornando a subcultura estigmatizada a protagonista da história.

O processo de trazer a depreciada cultura criada pela massa para o centro da narrativa

está relacionado com o que Aleida Assmann (2011) denomina contramemória cultural em seu

estudo  Espaços  da  recordação.  Com  este  conceito,  Assmann  sugere  que  o  papel  da

contramemória seja  resgatar  elementos  da cultura que  tenham sido descartados durante  o

processo de arquivamento. Nesse sentido, o processo de arquivamento consiste em registrar

determinado  acontecimento  –  seja  cultural,  político  ou  social  –  na  história  oficial.  Esse

registro arquivado é a versão que permanece e é perpetuada como mais plausível e de maior

interesse  para  os  estudos.  Com  isso,  o  arquivamento  pressupõe  uma  seleção  do  que  é

considerado mais importante por aquele que constrói o arquivo.

Cabe ressaltar  que o arquivo não implica necessariamente no cânone. O arquivo é

aquilo que é guardado, registrado e oficializado, enquanto o cânone possui destaque entre as

56 “[...] vendo a Heavenly Lane pela primeira vez, mas com Mardou, as roupas na corda do pátio, na verdade área
de fundos de uma cabeça-de-porco de vinte famílias com janelas abauladas, a roupa na corda na tarde a grande
sinfonia de mães,  crianças, pais italianos irlandeses gritando de escadas,  cheiros, miados,  mexicanos,  rádios
tocando bolero ou mexicano ou tenor italiano de comedores de espaguete ou alto de repente aumenta o volume
do rádio sinfonias de Vivaldi cravo intelectuais bum blã o som tremendo que eu então passei a ouvir todo o verão
nos braços de meu amor [...]” (KEROUAC, 2006, p. 26).
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expressões arquivadas, elevando-se a um nível superior aos demais no que diz respeito ao

reconhecimento por parte das instituições da sua época.

Em seu estudo Mal de arquivo, Jacques Derrida (2001) busca reconceituar o processo

de arquivamento, tendo como base a concepção psicanalítica e utilizando termos freudianos

para  redefinir  o  arquivo.  A capacidade  de  armazenar  vai  além da  prática  histórica,  pois

envolve o processo de seleção da lembrança realizada pela psique humana, além de diversos

fatores culturais. Por esse motivo, os conceitos de arquivo e memória não são os mesmos,

visto que o arquivamento é um processo criado devido à incapacidade do ser humano de

recordar tudo que ele gostaria. Para Derrida (2001), um dos exemplos de que o arquivamento

vai além da memória é a circuncisão judaica, demonstrando que além da história, o arquivo

pode ser marcado no corpo. Esse  processo  tende  a  funcionar  de  acordo  com  as  normas

vigentes,  sendo:  “Revolucionário  e  tradicional.  Arquivo  eco-nômico neste  duplo  sentido:

guarda, põe em reserva, economiza, mas de modo não natural, isto é, fazendo a lei (nomos) ou

fazendo respeitar a lei” (DERRIDA, 2001, p. 17). 

Transportando o conceito de arquivo, segundo Derrida, para o contexto do século XX

e do surgimento da contracultura, ele seria regido pelo establishment, que são as instituições

detentoras do poder de selecionar o que é relevante para a sociedade. Certamente, expressões

como  as  relatadas  pelos  beats,  seriam  naturalmente  desconsideradas  no  processo  de

arquivamento.

Tendo em mente as diferentes dimensões em que o arquivo se manifesta na cultura e

no  cotidiano,  percebe-se  o  poder  que  este  tem como instituição  legitimadora  da  cultura.

Derrida (2001) aponta para a violência do poder do arquivo e afirma que este é ao mesmo

tempo instituidor e conservador. O poder violento do arquivo consiste em selecionar aquilo

que deve ser guardado e, ao mesmo tempo, acaba por excluir uma enorme parcela de  lixo,

termo usado para referir-se àquilo que não é visto em determinado momento como merecedor

de pertencer ao arquivo, ou seja, é descartado. 

É justamente o processo de trazer o lixo, anteriormente descartado, para o arquivo que

Aleida Assmann (2011) denomina contramemória. Este é o processo que Jack Kerouac realiza

em  The Subterraneans ao trazer Mardou Fox, o  bebop jazz e poetas marginalizados para o

centro de sua narrativa para, assim, criar um novo arquivo para a memória da contracultura.

Da mesma forma que Jack Kerouac relata a sinfonia de Vivaldi na periferia de São Francisco

com o intuito de equivaler a cultura respeitada e aquela rejeitada pela elite intelectual, o autor
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também coloca o bebop como elemento central da subcultura relatada por ele, na tentativa de

equivaler  o  estilo  musical  a  formas  de  alta  cultura  mencionadas  na  narrativa  e,  assim,

canonizar uma subcultura considerada baixa.

Ao relatar os seus sentimentos e sua atração sexual por Mardou, o narrador, Percepeid,

diz que ao mesmo tempo em que deve estar próximo à sua amada – componente da subcultura

em que ele se inseriu – ele deve estar pelo mundo afora produzindo poemas inspirados nos

escritos  por  Baudelaire:  “[...]  yet  tho  there  I  should  stay  and  from  there  I  came  and'll

eventually return, still I have to rush off and construct construct – for nothing – for Baudelaire

poems” (KEROUAC, 2001, p. 16)57.

Portanto,  percebe-se que mesmo buscando desconstruir  os conceitos  de alta  arte  e

cultura de massa e equipará-los, Jack Kerouac tem como referência para sua criação poética

um poeta cânone como Charles Baudelaire (1821 – 1867). A própria obra The Subterraneans

é escrita em um estilo de prosa espontânea que difere do gosto popular e se aproxima de

escritas  experimentais  de  expressões  de  vanguarda,  já  então  aderidas  ao  gosto  da  elite

intelectual.  Assim,  o  autor  mescla  aquilo  que  é  considerado  alta  cultura  às  temáticas

consideradas lixo pela elite intelectual do seu tempo, criando um novo cânone e um novo

arquivo.

Este  processo  sugere  semelhanças  com  a  criação  do  arquivo  da  contramemória

relatado por Aleida Assmann (2011),  em que o artista força a sua audiência  a enxergar a

expressão cultural que fora anteriormente ignorada, por mais incômoda que esta seja:

À medida que os artistas integram o lixo em suas obras e instalações – ou
seja, aquilo que foi excluído da economia –, eles alcançam um fim duplo:
constroem  uma  outra  economia  e  obrigam  o  espectador  a  transpor  as
barreiras externas de seu mundo simbólico de sentidos e a tomar consciência
do sistema chamado “cultura” com seus mecanismos de desvalorização e
segregação (ASSMANN, 2011, p. 412).

A ação de resgatar a memória que foi ocultada pela segregação cultural implica obrigar

o espectador a enxergar uma realidade alternativa àquela a que ele está acostumado. Portanto,

esta ação implica um estranhamento inicial e resistência por parte da maioria conservadora. É

o que acontece no caso dos movimentos de contracultura aqui analisados.

Aleida Assmann (2011) resgata a figura do chiffonier (catador de farrapos) criada por

57 “[...] e no entanto eu sei que devo ficar lá e de lá eu vim e para lá um dia hei de voltar, mas assim mesmo eu
tenho que sair correndo por aí e construir construir – para nada – poemas de Baudelaire” (KEROUAC, 2006, p.
28).
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Baudelaire para exemplificar o papel da contramemória na literatura. O Chiffonier coleta os

excessos do arquivo, aquilo que foi rejeitado e agora pertence ao lixo da cidade. Como uma

contraimagem do arquivista,  ele anda pela cidade e coleciona tudo que não é considerado

pelas instituições legitimadoras como útil e digno de ser arquivado. Em seguida, Assmann

(2011) menciona a obra Ceremony de Leslie Marmon Silko e analisa o papel do protagonista

sob  a  perspectiva  do  chiffonier.  Ao  fazer  esta  análise,  a  autora  faz  um  comentário  que

facilmente se aplica ao protagonista de The Subterraneans, Leo Percepeid: “O chiffonier de

Baudelaire retorna, com traços semelhantes, no romance americano contemporâneo, porém

ele não é mais em primeiro plano uma figura da miséria social, mas sim portador de uma

contramemória cultural” (ASSMANN, 2011, p. 413).

Também exercendo o papel de  chiffonier, Leo Percepeid caminha por São Francisco

buscando elementos  da  cultura  marginalizada  que  não compõem o arquivo da  cidade.  O

cenário urbano, assim como a Paris de Baudelaire, descarta partes que a compõem e, como

um catador de farrapos, Percepeid junta essas partes e se esforça para arquivá-las. “Perceptive

Leo”  possui  discernimento  necessário  para  reconhecer  o  valor  daquilo  que  é  relegado  à

periferia  da  cultura  norte-americana  e,  através  desse  personagem que rodeia  esse cenário

urbano marginalizado, Jack Kerouac desloca o que se encontra às margens da sociedade para

o centro da narrativa.

O próprio protagonista é uma das rejeições de São Francisco e, assim como na análise

feita por Aleida Assmann, Percepeid não é uma figura da miséria social, mas sim um portador

de uma contramemória cultural:

[…] but my heart sank for the Beach has always hated me, cast me out,
overlooked me, shat on me, from the beginning in 1943 on in – for look,
coming down the street I am some kind of hoodlum and then when they
learn I'm not a hoodlum but some kind of crazy saint they don't like it […]
(KEROUAC, 2001, p. 8).58

North Beach,  o bairro boêmio de São Francisco, também referido como  Beach no

trecho acima, é um dos cenários recorrentes na narrativa. Caracterizado por possuir bares e

cafés em que músicos do estilo  bebop jazz se apresentavam, o bairro é marcado pela forte

presença da cultura hipster, alternativa e negra. Além disso, o local também é descrito na obra

58 “[...] mas fiquei desanimado porque North Beach sempre me detestou, me expulsou, cagou em mim, desde o
início em 1943 – porque sabe, eu descendo a rua sou um tremendo marginal e quando eles vêem que eu não sou
marginal e sim uma espécie de santo maluco eles não gostam [...]” (KEROUAC, 2006, p. 17).
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como um dos locais favoritos de indivíduos que vivem às margens da sociedade e de baixa

condição  social.  Assim  como  descrito  no  trecho  acima,  o  bairro  era  frequentado  pelos

rejeitados da cidade; contudo,  o personagem que simboliza o próprio Jack Kerouac não é

descrito  como  um  indivíduo  que  sofre  problemas  financeiros  ou  está  em  uma  condição

vexatória constante, como é o caso de Mardou Fox. Há uma diferença social entre os dois

personagens, visto que Leo Percepeid é membro de uma família de classe média, enquanto

Mardou não mantém contato com seus familiares.

Em alguns momentos, Percepeid pondera sobre a possibilidade de abandonar Mardou

e  a  vida  subterrânea,  como de  fato  faz,  para  voltar  ao  seu  denominado  bem-estar,  mas,

levando consigo os farrapos para a criação de um arquivo da contramemória:

[…] as I'd been doing for about  three weeks now, to get  rid  of Mardou,
without her being hurt, even if possible 'without her noticing' so as to get
back to more comfortable modes of life, like say, stay at home all week and
write and work on the three novels to make a lot of money and come in to
town only for a good times if not to see Mardou then any other chick will do
[…] (KEROUAC, 2001, p. 69).59

Nesta situação hipotética criada pelo personagem, Mardou seria uma inspiração para

um de seus romances e o contato com ela seria esporádico, enquanto em seu dia-a-dia estaria

desfrutando  do  conforto  proporcionado  pelo  estilo  de  vida  norte-americano.  O  mesmo

acontece com o Jazz e o estilo de vida boêmio em North Beach, os quais Leo Percepeid

desfruta de forma esporádica. Como um vampiro da cultura popular, o personagem de Jack

Kerouac suga inspiração de  Mardou e  dessa  cultura.  Dessa  forma,  o  jazz e  Mardou Fox

desempenham o mesmo papel, ambos são vistos como elementos estranhos que despertam o

interesse de Percepeid, mas que ele próprio não sabe ao certo como cooptá-los.

Devido  à  ação  de  abandonar  Mardou  e  tudo  que  ela  representa,  usando-a  para

experimentar e fetichizar sua condição de marginal, Jon Panish (1994) critica a visão que

Kerouac  deixa  transparecer  da  personagem negra  feminina.  Para  o  autor,  não  importa  o

quanto Kerouac se considerava um deslocado socialmente: ele não conseguiria lidar com o

status de “fugitivo” que transpõe as barreiras de gêneros e raças. 

59 “[...] como já vinha fazendo há três semanas, um jeito de me livrar de Mardou, sem que ela ficasse sentida, até
se possível ‘sem ela notar’ de modo a poder voltar a uma vida mais confortável, como por exemplo ficar em casa
a semana toda e escrever e trabalhar nos três romances para ganhar bastante grana e pintar na cidade de vez em
quando só para curtir e se não fosse para ver Mardou então outra garota qualquer servia [...]” (KEROUAC, 2006,
p. 104).
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And part of his self-accusation is Percepeid's recognition that his relationship
with Mardou was made more difficult for him because of her race; he could
not  transcend  the  social  pressures  on  interracial  couples.  Apparently,  no
matter how much Kerouac fancied himself  a social outsider he could not
cope with the “fugitive” status assigned to “people who trespass across race
and sex barriers” (PANISH, 1994, p. 120).60

 Contudo,  Jon  Panish  (1994)  pouco considera  o  esforço  do  autor  para  partilhar  a

contramemória recém-elaborada por Jack Kerouac e outros escritores beats que, ao focar suas

narrativas  e  poesias  em  grupos  marginalizados,  fogem dos  parâmetros  do  aceitável  pelo

establishment.  O fato de Kerouac trazer a temática e sair de seu mencionado conforto em

busca do lixo (usando o termo de Aleida Assmann) do American Way Of Life é por si só uma

prática de resistência. Percebe-se que a forma como Jack Kerouac descreve a visão ambígua

que Leo Percepeid tem de Mardou Fox e da cultura subterrânea é um importante componente

da narrativa para retratar um sentimento comum à classe média branca norte-americana do

período. Leo Percepeid é um personagem que aponta as suas próprias falhas, sendo capaz de

reconhecer em si mesmo seus receios por se envolver com a marginalização cultural e social.

Assim, o personagem leva à tona um preconceito culturalmente enraizado; contudo, sob uma

visão bastante crítica de si mesmo e de sua classe.

Outro  questionamento relevante  feito  por  Panish  (1994)  é  acerca  da influência  do

bebop jazz para a escrita de Kerouac. O autor acha indubitável o fato da prosódia do estilo

musical guiar a narrativa de  The Subterraneans e que o escritor norte-americano se esforce

para retratar o ambiente e o ritmo do jazz. Entretanto, o questionamento consiste em saber o

quanto Jack Kerouac é de fato bem sucedido nessa tentativa. Para o autor, há pouco sucesso

em retratar este até então estigmatizado cenário, devido ao seu pouco conhecimento sobre o

assunto e a sua fetichização típica de jovem burguês branco.

There may be much truth to the idea that Parker and black jazz musicians
were  victimized  and  exploited  (and  may  have  even  contributed  to  this
perception). However, the focus on this aspect of their persona was more
characteristic  of  their  white  audiences  (and  the  whites  who  wrote  about
them) than their black audiences (PANISH, 2011, p. 112).61

60 “E parte dessa acusação própria é o reconhecimento de Percepeid de que seu relacionamento com Mardou era
mais difícil para ele por causa da raça dela; ele não conseguia transpor a pressão social em casais inter-raciais.
Aparentemente, não importa o quanto Kerouac se considerava um marginal social, ele não conseguia lidar com o
status de ‘fugitivo’ dado às ‘pessoas que ultrapassavam as barreiras de raça e sexo’” (Tradução minha).

61 “Talvez seja verdadeira a ideia de que Parker e músicos negros de jazz fossem vitimizados e explorados (e
talvez tenha até contribuído para essa perspectiva). Contudo, o foco nesse aspecto de suas figuras era mais
característico  de seu público  branco (e  os  brancos que escreviam sobre  eles)  do que  o seu público  negro”
(Tradução minha).
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Portanto, para o autor, a visão dos artistas de jazz como vítimas da sociedade é algo

típico da audiência branca, que, assim como Kerouac, tem pouco contato com esse mundo

cultural.  Esta  é,  para  Panish,  a  forma  como  o  autor  norte-americano  cria  uma  imagem

estereotipada da cultura negra, vendo os personagens como vítimas da sociedade e, portanto,

interessantes para um convívio momentâneo.

Apesar  de  Leo  Percepeid  abandonar  Mardou,  em  troca  do  seu  bem-estar  e  sua

aceitação social, como dito anteriormente, o apreço pelo  jazz parece ser, para o autor beat,

algo mais significativo do que um fetiche primitivo pelos menos afortunados socialmente.

Esta característica será analisada no próximo tópico, que diz respeito ao lugar do bebop jazz

na narrativa, podendo ser um dos elementos da contramemória aqui analisada. A forma como

Jack Kerouac utiliza a prosódia e as descrições deste estilo musical e comportamental é de

extrema importância para entender o modo como o autor lida com as formas de contracultura

que  surgiram  em  seu  período  e  a  apropriação  delas  para  a  criação  do  arquivo  de

contramemória. Contudo, não são somente as referências ao lixo cultural e à contracultura

que compõem arquivo da contramemória que Jack Kerouac constrói em The Subterraneans,

sendo possível perceber também a forte influência de cânones literários. Kerouac cria, assim,

uma mistura híbrida entre a alta arte e a cultura de massa que será observada no capítulo

seguinte.
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CAPÍTULO 2: ENTRE O CÂNONE E O LIXO

Realmente,  eu,  por  exemplo,  não  me  espantaria  nem  um  pouco  se,  de
repente,  em meio  a  toda  a  sensatez  futura,  surgisse  algum cavalheiro  de
fisionomia pouco nobre, ou melhor, retrógrada e zombeteira, e pusesse as
mãos na cintura, dizendo a todos nós: pois bem, meus senhores, não será
melhor dar um pontapé em toda esta sensatez unicamente a fim de que todos
esses logaritmos vão para o diabo, e para que possamos mais uma vez viver
de acordo com a nossa estúpida vontade?! […] Uma vontade que seja nossa,
livre,  um  capricho  nosso,  ainda  que  dos  mais  absurdos,  nossa  própria
imaginação, mesmo quando excitada até a loucura (DOSTOIÉVSKI, 2009,
p. 38-39). 

Entre  as  diversas  reflexões  que  Fiodor  Dostoiévski  (1821-1881)  faz  em  sua  obra

Memórias do subsolo, publicada pela primeira vez em 1864, o autor russo realiza com humor

mordaz o que se assemelha a uma profecia  do que viria  a ser a revolução cultural  que a

Geração  Beat  tomou  parte  nos  anos  1950  e,  parcialmente,  os  ideais  propagados  pelos

movimentos de vanguarda do século XX. A contraposição ao bom-senso e o desbunde são

características marcantes dessas manifestações culturais, que possuem como ponto comum a

atitude subversiva em relação à ordem preestabelecida (cf. JAMESON, 1987).

 Notas do subterrâneo¸ de Dostoiévski, e  The Subterraneans, de Kerouac: apesar de

quase cem anos separarem a publicação das duas obras, o autor russo prevê a postura de um

líder  cultural  perante a  sociedade  que destoa  do senso comum e se assemelha  à  rebeldia

própria  das  manifestações culturais  do  século  XX,  contrárias  às  limitações  impostas  pela

cultura dominante e defensoras da liberdade comportamental e artística. Esses movimentos,

de  espírito  libertário,  contribuíram  para  a  alteração  dos  valores  conservadores  e

disseminaram-se  em  grande  parte  das  culturas  ocidentais.  Através  de  mudanças  de

comportamento,  vestuário  e  da  produção  cultural,  que  se  iniciou  na  camada  jovem  da

sociedade, a denominada contracultura é vista como um confronto à cultura dominante. Dessa

forma, a ironia e a postura zombeteira com que este suposto contraventor do senso comum,

descrito acima por Dostoiévski, se colocaria perante as regras e o levantamento de questões

em meio à aparente prosperidade são, sem dúvida, descrições que lembram a manifestação de

contracultura promovida pela Geração Beat nos Estados Unidos durante os anos 1950. 

Contudo,  existem outras  semelhanças  entre  os  trabalhos  de  Dostoiévski  e  Kerouac.

Considerando  que  Jack Kerouac  foi  leitor  de  diversas  obras  de  Fiodor  Dostoiévski  e  faz
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menção a essas leituras em diversos momentos de suas narrativas, supõe-se que o autor norte-

americano utilize a memória de suas leituras como forma de colocar-se em meio aos cânones

literários,  levando  junto  consigo  a  cultura  marginalizada  norte-americana  em  que  ele  se

insere.

Jesse Menefee (2011) traça uma relação entre a religiosidade existente na literatura de

Kerouac e de Dostoiévski e ressalta que as diversas referências que Jack Kerouac  faz ao

escritor  russo  trazem a  impressão  de  que  estes  sejam contemporâneos  e  pertencentes  ao

mesmo círculo de escritores. As ideias de transcendência de Dostoiévski criaram um modelo

para as representações que Kerouac faz da natureza interconectiva da vida (cf. MENEFEE,

2011).  A natureza interconectiva  mencionada por  Menefee  está  relacionada ao misticismo

presente na literatura beat e, também, na de Dostoiévski. São diversas as referências que estes

autores fazem ao Cristianismo, desenvolvendo uma forma de misticismo Cristão, ao envolver

temas  que  vão  além  da  racionalidade  humana.  Esta  forma  de  misticismo  está  ligada  à

espiritualidade e à transcendência.

Ao descrever seu narrador em primeira pessoa, Jack Kerouac destaca características que

vão além da descrição física e comportamental, chegando à caracterização espiritual: “[...] me

who am nervous and many levelled and not in the least one-souled – not a piece of my pain

has showed yet – or suffering – Angels, bear with me [...]” (KEROUAC, 2001, p. 4)62. Além

disso, nesse trecho, o autor evoca elementos do universo simbólico do Cristianismo, como

anjos e o sofrimento pela culpa. O misticismo está presente também no modo como Kerouac

utiliza o simbolismo cristão para descrever os personagens subterrâneos de sua narrativa: “[...]

Julien  Alexander  the Christlike  unshaved thin  youthful  quiet  strange almost  as  you or  as

Adam might say apocaliptic angel or saint of the subterraneans [...]”  (KEROUAC, 2001, p.

4)63.  É  recorrente  a  comparação  de  personagens  a  anjos,  santos  e  Cristo,  geralmente

apropriados de forma a enaltecer essas figuras e a associar suas santidades a uma inteligência

pouco ortodoxa.

Já  para  Dostoiévski,  as  experiências  transcendentais  têm  importância  para  o

desenvolvimento de seus personagens. Em  Memórias do subsolo, o autor russo relata uma

experiência autoflagelante que remete à redenção através do sofrimento:

62 “[...] eu que sou nervoso e composto de muitos níveis e com mais de uma alma – nem um pedacinho da minha
dor já transpareceu – ou sofrimento – Anjos, aturai-me [...]” (KEROUAC, 2006, p. 10).

63 “[...] Julien Alexander o anjo ou santo dos subterrâneos gênero Cristo barbado jovem calado estranho [...]”
(KEROUAC, 2006, p. 10). 
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Baixou sobre mim de súbito um pensamento muito luminoso. Às vezes, em
dias  feriados  eu  ia,  depois  das  três,  para  a  Avenida  Niévski  e  ficava
passeando  do  lado  do  sol,  isto  é,  não  passeava  absolutamente,  mas
experimentava sofrimentos sem conta, humilhações e derramas de bílis; mas
é provável que precisava justamente disso (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 65-66).

O  personagem  narrador  considera  sua  ideia  luminosa,  como  se  essa  prática  de

experimentar  o  sofrimento  fosse  transcendental.  Dessa  forma,  o  relato  dessa  experiência

também remete ao misticismo, ao universo simbólico cristão e ao sofrimento objetivando a

resignação e a purificação espiritual.

O misticismo presente no uso de símbolos do Cristianismo é um ponto em comum entre

The Subterraneans e  Memórias  do  subsolo;  e  percebe-se,  assim,  a  apropriação  que  Jack

Kerouac faz do texto de Dostoiévski. Jesse Menefee (2011) ressalta a influência da literatura

moderna para Kerouac,  analisando a forma como o autor reverencia Dostoiévski em suas

obras. Para a autora, a importância dada por Kerouac à ficção criada pelo escritor russo se

assemelha  a  uma  religião.  A autora  afirma:  "Kerouac  feels  that  the  idealistic  quest  to

overcome the ego in Dostoevsky’s fiction conveys something essential to understanding the

human  condition,  and  he  doesn’t  find  many  other  texts  that  rise  equally  to  the  task"

(MENEFEE, 2011, p. 433)64.

Claudio Willer (2006) também admite a contribuição de Dostoiévski e outros autores da

literatura ficcional para a geração e cita, também, a impregnação das leituras do autor russo,

que originaram as experiências de Kerouac relatadas em The Subterraneans. Segundo ele: 

[...] está demonstrado que Jack Kerouac procurou ambientes e situações que
originaram  seu  Os  subterrâneos por  estar  impregnado  de  leituras  de
Dostoiewski: ele se movia, não só da vida para o texto, relatando o que lhe
havia  acontecido,  mas  fazia  o  movimento  oposto,  do  texto  para  a  vida
(WILLER, 2006, p. 10).

Essa impregnação mencionada por Willer está presente principalmente nas descrições

que o narrador de  The Subterraneans faz do cenário urbano de São Francisco. De forma a

homenagear o autor russo e,  ao mesmo tempo, criar uma referência para suas descrições,

Kerouac  (2001)  apropria-se  do  cenário  de  São  Petersburgo  descrito  frequentemente  por

Dostoiévski e diz que os locais seriam facilmente confundidos:

64 “Kerouac sente que a busca idealística de superar o ego, presente na ficção de Dostoiévski, apresenta algo de
essencial para entender a condição humana e ele não encontra muitos outros textos que cumprem igualmente
essa tarefa” (Tradução minha).
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[...] Heavenly Lane the famous Heavenly Lane where they'd all at one time
or another the beat subterraneans lived, like Alfred and his little sickly wife
straight  out  of  Dostoevsky's  Petersburg  slums  you'd  think  but  really  the
American  lost  bearded  idealistic  –  the  whole  thing  in  any  case  [...]
(KEROUAC, 2001, p. 15).65

São diversas as relações que o narrador Leo Percepeid faz entre a Heavenly Lane, em

São Francisco, e a São Petersburgo, de Dostoiévski. Percebe-se o intuito do autor em utilizar a

referência  a  um texto  célebre  para  transpor  o  leitor  para  um local  já  conhecido  em sua

imaginação. Através dessa manifestação da memória literária, The Subterraneans apresenta o

que T.S. Eliot caracteriza como conhecimento da tradição do passado – característica inerente

a grandes poetas –, já que o autor norte-americano vai além da literatura de seu próprio país e

demonstra conhecimento de um influente nome da literatura russa.

Já  em  seu  best-seller,  On The  Road,  ao  descrever  o  apartamento  do  poeta  Allen

Ginsberg – apresentado com o pseudônimo Carlo  Marx –,  em que o narrador  costumava

frequentar, Kerouac utiliza referências descritivas que remetem aos quartos de protagonistas

criados por Dostoiévski: 

Carlo's basement apartment was on Grant Street in an old red-brick rooming
house  near  a  church.  You  went  down  an  alley,  down some  stone  steps,
opened an old raw door, and went through a kind of cellar till you came to
his door. It was like the room of a Russian saint: one bed, a candle burning,
stone walls that oozed moisture, and a crazy makeshift ikon of some kind
that he had made (KEROUAC, 2011, p. 42-43).66

Ao dizer que "parecia o quarto de um santo russo", Kerouac não explicita a referência

à Dostoiévski, mas o leitor que possui em sua memória as descrições de ambientes que o

autor  russo  realiza  consegue  usar  essa  frase  como  uma  referência  para  construir  em sua

imaginação o apartamento de Carlo Marx. Além disso, as referências ao universo subterrâneo

em que o apartamento se encontra – escondido, de difícil acesso – remetem às moradias de

personagens de  Dostoiévski  como o  homem do subterrâneo.  Em trecho de  Memórias  do

subsolo,  Dostoiévski  descreve  o  quarto  de  seu  protagonista,  contendo  aspectos  que  se

65 “[...]  Heavenly Lane a famosa Heavenly Lane onde todos os subterrâneos  beat uma vez ou outra haviam
morado, como Alfred e a mulherzinha doente dele que pareciam um lance dos cortiços de São Petersburgo de
Dostoiévski mas na verdade era o idealista barbudo americano perdido – a coisa toda [...]” (KEROUAC, 2006, p.
26).

66 “O apartamento subterrâneo de Carlo ficava na rua Grand, numa velha pensão com tijolos à vista, próxima a
uma igreja. Se você se mete num beco, desce uns degraus de pedra, abre uma tosca porta de madeira e penetra
numa espécie de porão até chegar à porta de madeira compensada dele. Parecia o quarto de um santo russo: a
vela ardendo, a cama, paredes de pedras úmidas e uma espécie de ícone maluco que ele próprio havia feito”
(KEROUAC, 2007, p. 71).
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assemelham à descrição feita por Kerouac.

O quarto estreito,  apertado e  baixo,  atravancado por  um enorme guarda-
roupa e repleto de caixas de papelão, trapos e toda espécie de retalhos, estava
quase  às  escuras.  O  toco  de  vela  que  ardia  sobre  a  mesa,  na  outra
extremidade do quarto, já se extinguia e, de quando em quando, a chama
estremecia ligeiramente (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 102).

Dessa forma, Jack Kerouac remete às descrições de espaços feitas por Dostoiévski

para descrever os locais de sua narrativa, apropriando-se de um universo de descrições que é

próprio do autor russo. 

Em outro momento de On The Road, Sal tem uma conversa com Remi Boncoeur, um

amigo da universidade – um personagem descrito como sendo de bom coração e marcado por

ser diferente dos amigos beats de Sal – e este faz referência a Dostoiévski de forma explícita;

contudo, não remete ao seu estilo ou obras:

He asked me, 'What's the name of that Russian author you're always talking
about – the one who put the newspapers in his shoe and walked around in a
stovepipe that he found in a garbage pail?' This was an exaggeration of what
I'd  told Remi of  Dostoevski.  'Ah,  that’s  it  –  that's  it –  Dostioffski  [sic].'
(KEROUAC, 2011, p. 62).67

Algo que se destaca no trecho narrado por Sal Paradise é a forma como o uso de um

chapéu  encontrado  no  lixo  é  marcante  para  a  descrição  de  Dostoiévski  feita  por  Remi

Boncoeur.  Essa  característica  nos  remete  ao  propósito  deste  trabalho  de  analisar  a

contramemória, o lixo que é coletado de uma cultura marginalizada e colocado no arquivo

literário criado por Jack Kerouac em The Subterraneans. Com essa referência ao lixo presente

em Dostoiévski e as demais alusões ao autor russo, apontadas anteriormente, percebe-se que

Jack Kerouac não usa somente a contracultura em ascensão para criar o seu arquivo, mas

também utiliza  cânones  literários  para,  assim,  elevar  o  considerado  lixo  ao  nível  da  alta

cultura.

Segundo Holton (2004), em  On The Road, ao invés de se identificar com a cultura

moderna do consumo, é com o lixo que esta cultura produz que Jack Kerouac se mistura.

Além disso,  o  autor ressalta  que há uma fascinação pelas  “escórias” da sociedade norte-

americana. Holton (2004) utiliza um trecho da obra para exemplificar, em que Sal Paradise

67 “Ele havia me perguntado: ‘Como é mesmo o nome daquele escritor russo que você está sempre falando –
aquele que forrava os sapatos com jornais e andava com uma cartola encontrada numa lata de lixo?’. Isso era um
exagero  em cima  do  que  eu  havia  lhe  contado  sobre  Dostoievski.  ‘Ah,  é  isso  –  é  isso  aí  –  Dostioffski”
(KEROUAC, 2007, p. 95).
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diz (em um relato surreal) quase ser varrido junto ao lixo, por funcionários do cinema em que

ele e Dean Moriarty frequentavam:

Had they taken me with it, Dean would have never have seen me again. He
would have had to roam the entire United States and look in every garbage
pail  from  coast  to  coast  before  he  found  me  embryonically  convoluted
among the rubbishes of my life, his life, and the life of everybody concerned
and not concerned. What would I have said to him from my rubbish womb?
'Don't bother me, man, I'm happy where I am (KEROUAC, 2011, p. 222-
223).68

O narrador, Sal Paradise, demonstra se sentir confortável em meio ao lixo e, ainda,

destaca  que  essas  pilhas  de  lixo  estão  espalhadas  por  todo o  país.  Ao dizer  “the  life  of

everybody”, deixa a entender que todos possuem uma parte desse lixo. Holton (2004) analisa

o trecho acima destacando que Kerouac reconhece a possibilidade de um espaço heterogêneo,

distante das superfícies homogêneas da cultura mainstream norte-americana. Dessa forma, na

busca por um espaço alternativo ao alienante, Kerouac vê esta possibilidade nascer a partir do

lixo de sua nação (cf. HOLTON, 2004).

No caso de The Subterraneans, a metáfora do lixo se aplica à cultura marginalizada da

qual Leo Percepeid faz parte. O narrador opta por fazer parte do grupo subterrâneo entusiasta

do bebop e, com certeza, prefere não ser resgatado de lá. Dessa forma, é importante para este

trabalho observar a forma como o jazz  bebop está presente na obra e a forma como Jack

Kerouac coleta esse estilo de música descartado pela cultura oficial e o insere em seu arquivo

literário da contracultura.

2.1. O bebop jazz como componente do arquivo da contramemória

A presença do bebop jazz em The Subterraneans é abordada neste estudo com o intuito

de  investigar  a  forma  como  Jack  Kerouac  posiciona  este  estilo  marginalizado  em  sua

narrativa, sendo visto como uma possibilidade o deslocamento do até então periférico para o

centro da atenção na narrativa. Como dito anteriormente, esse processo de arquivar elementos

que até então não eram vistos como dignos de atenção por sistemas de legitimação cultural,
68 “Se tivessem me misturado àquilo, Dean jamais voltaria a me ver outra vez. Ele teria de percorrer todos os
Estados Unidos vasculhando cada depósito de lixo, de costa a costa, antes de me encontrar embrionariamente
enroscado entre o lixo da minha vida, da vida dele e de todo mundo – os que tinham e os que não tinham nada a
ver com isso. O que diria eu para ele do fundo deste meu útero de sujeira? ‘Ora, não enche meu saco, cara, estou
feliz aqui” (KEROUAC, 2007, p. 300).
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como a literatura, é a expressão que Aleida Assmann (2011) denomina contramemória.

A subcultura formada pela Geração Beat busca distanciar-se das estruturas sociais e da

visão de separações raciais do pensamento mainstream americano, realizando uma reinscrição

dessas estruturas. Nas palavras de Amor Kohli: “Jazz exposes the failure of America to live

up to its initial promise of new democratic vistas” (KOHLI, 2004, p. 105)69. O motivo dessa

falha e dessa dívida cultural são as marcas culturais deixadas pela violência da escravidão e a

supressão dos valores africanos no novo mundo norte-americano, após a Segunda Guerra.

Para Kohli (2004), o contato com o jazz era uma forma de conscientização da dívida cultural

da população norte-americana para com a cultura negra.

Em um contexto de práticas trabalhistas pós Tayloristas e da política pós Guerra Fria,

os  Estados  Unidos  passavam,  durante  a  metade  do  século  XX,  por  um  processo  de

homogeneização  e  modernização.  Nesse  cenário,  o  leque  de  possibilidades  de  culturas  e

personalidades foi consideravelmente reduzido.  Segundo Robert Holton, a década marcada

pelo conformismo era caracterizada da seguinte forma: “[...] a new inevitable stage of social

evolution  marked  by  a  diminution  of  individuality  and  difference.  Modernity  and

homogeneity seemed clearly linked” (HOLTON, 2004, p. 12)70.

Assim,  a  existência  de  um estilo  musical  –  que  surgiu  às  margens  da  sociedade,

distante  da  cultura  mainstream,  e  conquistou  grande  espaço  entre  grupos  de  artistas  e

admiradores  da  cultura  afro-americana  – é  um sintoma da exclusão  vivida por  parte  dos

cidadãos  norte-americanos,  que  encontram  no  bebop uma  forma  de  escape  da  cultura

opressora e discriminatória. O estilo bebop surgiu em consequência da extrema popularização

do seu percursor de estilo, o  swing. O denominado  jazz swing foi incorporado em tamanha

proporção à sociedade de consumo – sendo, inclusive,  usado em publicidade de produtos

como  batom,  cigarros  e  roupas  femininas  –  que  para  os  entusiastas  do  jazz houve  a

necessidade de criar um novo estilo. Isto não significa que o  bebop seja uma oposição ao

swing,  mas sim uma fuga aos padrões  que foram incorporados a âmbitos  comerciais  (cf.

BERENDT, 1987).

Associando o jazz  bebop  ao desenvolvimento de uma cultura  juvenil  heterogênea,

Robert Holton destaca as características do estilo musical como sendo: “difficult harmonies,

69 “O Jazz expõe a falha da América de cumprir a sua promessa inicial de nova visão democrática” (Tradução
minha).

70 “[…] um inevitável novo estágio da evolução social marcado pela diminuição da individualidade e diferença.
Modernidade e homogeneidade pareciam claramente ligadas” (Tradução minha).
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undanceable rhythms, complex solos and eccentric personalities” (HOLTON, 2004, p. 22)71.

Dessa  forma,  o  bebop se  posicionava  de  maneira  a  recusar  o  público  mainstream  e

conscientemente  resistir  à  popularização.  Devido a  essa sonoridade alternativa aos  estilos

antecessores,  o  bebop causou  estranhamento  entre  os  primeiros  ouvintes.  Sua  fuga  dos

parâmetros que haviam sido ingeridos pela  cultura  mainstream tornou o  bebop um estilo

difícil de ser cooptado. De início, poucos ambientes sediavam músicos desse subgênero e o

seu  público  era  reduzido  a  uma  população  que,  em  sua  maioria,  vivia  às  margens  da

sociedade e era quase sempre negra (cf. BERENDT, 1987).

O conservadorismo do swing – com sua sonoridade agradável e propícia para danças –

é  adequado  ao  estilo  de  vida  do  American  Way  of  Life,  o  qual  também  tem  como

características principais o conforto e o conformismo. Em contraposição, o bebop surge como

um retrato do caos urbano, criando uma cultura marginalizada que se opõe a esta zona de

conforto existente na sociedade americana e sua cultura  mainstream.  Dessa forma, o  bebop

desenvolveu uma nova sonoridade, que fugia dos padrões existentes anteriormente:

O que  caracterizava  o bebop,  para  o  ouvinte  da  época,  era  sua  incrível
flexibilidade e a sua condução melódica extremamente nervosa. As frases
eram tão ágeis que pareciam apenas fragmentos. Toda nota desnecessária era
deixada de lado. Tudo foi reduzido e comprimido ao extremo (BERENDT,
1987, p. 31).

A  compressão  máxima  traz  como  consequência  a  agilidade  e  a  velocidade,

características marcantes das expressões culturais do período pós-Segunda Guerra. Com o

desenvolvimento de tecnologias  e  de meios  de comunicação em massa que aceleraram o

cotidiano  das  grandes  cidades,  essas  expressões  ágeis  representam o  caos  urbano recém-

instaurado. Essa tentativa de traduzir  a velocidade e a urgência de um mundo pós-guerra

também está presente na narrativa de  The Subterraneans. No texto, Jack Kerouac mantém

somente o essencial, eliminando em muitos casos vírgulas, pontos e separação de parágrafos.

Com essa forma de escrita, o texto torna-se um fluxo de palavras, que unidas formam um

ritmo urgente que se assemelha ao dito acima sobre o bebop:

[…] also  the  sudden gut  joy  of  beer  when  the vision  of  great  words  in
rhytmic order all in one giant archanged book go roaring thru my brain, so I
lie  in  the  dark  also seeing also  haring the jargon of  the furure  worlds  –
damajehe eleout ekeke dhdkdk dldoud, – d, ekeoueu dhdhdkehgyt [sic] –
better not a more that Ither ehe the macmurphy out of that dgardent that

71 “harmonias difíceis, ritmos não dançantes, solos complexos e personalidades excêntricas” (Tradução minha).
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which strangely he doth mdodudltkdip – baseaatra – poor examples because
of mechanical  needs of typing,  of the flow of river sounds,  words,  dark,
leading to the future and attesting to the madness, hollowness, ring and roar
of my mind which blessed or unblessed is where trees sing – in a funny wind
– well-being believes he'll go to heaven – a word to the wise is enough –
'Smart went Crazy,' wrote Allen Ginsberg (KEROUAC, 2001, p. 37).72

Assim,  Kerouac  descreve  o  seu  processo  de  escrita  e  seu  esforço  nervoso  de

comprimir e agilizar o texto, para assemelhar-se ao bebop. Esse processo, denominado pelo

próprio autor como  prosa espontânea, sugere também semelhança e influência do fluxo de

consciência,  presente em obras  de autores  modernistas  como James Joyce (1882-1941) e

Virginia  Woolf  (1882-1941).  Contudo,  a  prosa  de  Jack  Kerouac  é  ainda  mais  nervosa  e

desorganizada que a  de seus  antecessores,  visto  que a urgência do  bebop  é uma de suas

apropriações.

2.2. O fluxo de consciência e a prosa espontânea

É notável  que  a  presença  do  bebop  em  The  Subterraneans não  é  vista  por  Jack

Kerouac como um lixo cultural. Pelo contrário, o autor absorve características do ritmo do

jazz para sua escrita, uma forma denominada por ele como prosa espontânea, que remete aos

romances do fluxo de consciência do início do século XX. Segundo Daniel Belgrad (2004), a

Geração  Beat  absorveu  o  estilo  de  pensamento  e  associou-se  à  temática  da  vanguarda

artística,  incluindo  a  crítica  psicológica  e  metafísica  à  sociedade  americana.  Por  isso,  o

trabalho da geração consiste em uma ponte entre as práticas modernistas da vanguarda pós-

guerra e a contracultura dos anos 1960 (cf. BELGRAD, 2004). Portanto, para tratar da prosa

espontânea  e  a  forma  como ela  absorve  características  do  jazz,  é  importante  observar  a

relação desta com a temática do fluxo de consciência, pois se considera que, através dessa

assimilação, Kerouac tenha o intuito de elevar o  bebop  ao nível da alta cultura, fazendo a

ponte entre a vanguarda modernista e a contracultura de sua época.

72 “[...] também o súbito êxtase de cerveja quando visões de grandes palavras em ordem rítmica tudo num único
livro arcanjo avassalam meu cérebro, aí eu fico deitado no escuro vendo ouvindo também o jargão dos mundos
futuros – damajehe eleout ekeke dhdkdk dldoud, -d, ekeoeu dhdhdkehgyt [sic]– melhor não um mais que Ither
ehe o macmurphy daquele djardint que cujo estranhamente hás de mdodudltkdip – baseeaatra – exemplos fracos
devido às necessidades mecânicas da datilografia, do fluxo dos sons fluviais, palavras, escuridão, levando ao
futuro e explosões de minha mente que abençoada ou desabençoada é nela que cantam as árvores – num vento
esquisito bem-estar acredita que ele vai para o céu – para bom entendedor meia palavra basta ‘Esperto demais
Pirou’, escreveu Allen Ginsberg” (KEROUAC, 2006, p. 58).
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De acordo com Robert Humphrey (1968) em seu estudo Stream of Consciousness in

the  Modern  Novel,  o  romance  de  fluxo  de  consciência  é  identificado  por  seu  assunto,

característica mais relevante para sua identificação do que suas técnicas ou propósitos:

Hence, the novels that are said to use the stream-of-consciousness technique
to a considerable degree prove, upon analysis, to be novels which have as
their essential subject matter the consciousness of one or more characters;
that is, the depicted consciousness serves as a screen on which the material
in these novels is presented (HUMPHREY, 1968, p. 2).73

Portanto, para Humphrey (1968), o fluxo de consciência vai além das diversas técnicas

utilizadas para retratar o íntimo psicológico dos personagens e consiste, principalmente, na

temática da obra. Os romances considerados de fluxo de consciência devem funcionar como

telas que buscam retratar esses diversos níveis da mente humana.

Em  The  Subterraneans,  apesar  de  o  narrador,  Leo Percepeid,  propor  ao  início  da

narrativa contar a história dos subterrâneos de São Francisco, ele logo retoma o centro da

questão para si e seus diversos níveis de consciência, conforme o trecho: “[...] me who am

nervous and many levelled and not in the least  one souled – not a piece of my pain has

showed yet [...]” (KEROUAC, 2001, p. 3-4) 74.

Para conceituar a consciência, Robert Humphrey (1984) utiliza a metáfora do iceberg:

a consciência possui o formato do bloco de gelo que flutua na água (o bloco inteiro,  não

somente a superfície visível). Assim, o romance de fluxo de consciência tem como foco a

enorme parte que se esconde abaixo da superfície e que não é visível àqueles que estão na

parte  superior.  Portanto,  segundo Humphrey (1968),  o fluxo de consciência  é um tipo de

ficção em que a ênfase está na exploração dos níveis pré-discursivos da consciência com o

intuito de revelar o ser psíquico por trás dos personagens. Para o autor, não existe uma técnica

do fluxo de consciência, mas sim diversas técnicas usadas para apresentar o indivíduo e suas

camadas da consciência que submergem ao visível. 

Nesse sentido, técnicas, como o monólogo interior, não significam necessariamente

que aquele romance seja relacionado ao fluxo de consciência.  O autor afirma: “Stream of

consciousness, then, is not a synonym for  monologue intérieur. It is not a term to name a

73 “Portanto,  os romances que são considerados por usarem a  técnica do fluxo de consciência em um nível
considerável provam-se, após análises, serem romances que possuem como assunto principal a consciência de
um ou  mais  personagens;  Isto  é,  a  consciência  retratada  serve  como uma tela  em que  o  conteúdo desses
romances é apresentado” (Tradução minha).

74 “[...] eu que sou nervoso e composto de muitos níveis e com mais de uma alma – nem um pedacinho da minha
dor já transpareceu [...]” (KEROUAC, 2006, p. 10).
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particular method or technique; although it probably was used originally in literary criticism

for  that  purpose”  (HUMPHREY, 1968,  p.  5)75.  O que  determina  o  fluxo  de  consciência,

portanto, é a abordagem das diversas camadas da consciência.

Conforme  Kerouac  aponta  no  trecho  citado  sobre  seus  diversos  níveis,  The

Subterraneans  apresenta como um dos temas as  diversas camadas da consciência  de Leo

Percepeid, já que suas dores e dúvidas são colocadas em diversos momentos no centro da

narrativa. Além disso, esses níveis da consciência tratados na narrativa aqui analisada são

mais profundos e próximos à inconsciência, conforme apontado no trecho citado acima e em

momentos que Percepeid demonstra uma dualidade entre amor e ódio por Mardou, que será

analisada mais adiante.  Dessa forma,  The Subterraneans  tem semelhanças com a seguinte

característica apontada por Robert Humphrey sobre o fluxo de consciência:

Stream-of-consciousness fiction differs from all other psychological fiction
precisely in that it is concerned with those levels that are more inchoate than
rational  verbalization  –  those  levels  on  the  margin  of  attention
(HUMPHREY, 1968, p. 3).76

A atenção do fluxo de consciência está nos níveis periféricos da consciência, os quais

ainda são rudimentares e ainda não foram totalmente assimilados pelo personagem e, muitas

vezes,  até  mesmo pelo  autor.  Por  esse  motivo,  é  importante  que  o  romance  de  fluxo de

consciência  seja  construído  em  uma  determinada  velocidade  em  que  anteceda  os  níveis

discursivos da consciência. É provável que esse seja o objetivo de Jack Kerouac ao escrever

The Subterraneans  em três dias e três noites. Essa velocidade está relacionada ao ritmo do

bebop, que, assim como a prosa espontânea, busca traduzir a velocidade acelerada em que a

vida moderna se tornou com os avanços tecnológicos e a cultura corporativa, com sua visão

de progresso acelerado.

Em sua obra denominada Modern Epic, Franco Moretti (1996) analisa as manifestações

do fluxo de consciência na literatura moderna e observa como a intensidade da vida moderna

– das grandes cidades e do bombardeio de imagens – determina a forma como os escritores

modernos lidam com o fluxo de informações.  É uma nova forma de dar conta do mundo,

75 “O fluxo de consciência, portanto, não é um sinônimo de monólogo interior. Ele não é um termo que nomeia
um método ou uma técnica particular; apesar de que ele foi usado originalmente na crítica literária para esse
propósito” (Tradução minha).

76 “O romance de fluxo de consciência se difere de todos os outros romances psicológicos precisamente por se
preocupar com esses níveis que são mais rudimentares que a verbalização racional – esses níveis que estão nas
margens da atenção” (Tradução minha).
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sobre a qual o autor afirma: "too many stimuli, too disparate and too intense, always on the

point of turning into a 'shock', as Benjamin will say of the metropolitan poetry of Baudelaire"

(MORETTI, 1996, p. 124)77.

Para Moretti (1996) o fluxo de consciência é uma forma bem sucedida de confrontar a

situação de extrema tensão existente na vida moderna, pois representa a crise causada pelo

Ego bombardeado e dividido. A função dessa lente adotada pela criação literária é capturar

esses estímulos que se confrontam nas ruas da cidade moderna.

Marshall  Berman  (1990)  ressalta  o  impacto  das  mudanças  em  grandes  cidades  na

produção literária, afirmando que novos modos de linguagem modernista apareceram a partir

da década de 50, em que "os homens e as mulheres modernos podiam se confrontar com as

novas estruturas físicas e sociais que haviam se desenvolvido ao seu redor" (BERMAN, 1990,

p. 294). Ao analisar o poema Uivo do poeta beat Allen Ginsberg, Berman (1990) observa que,

no novo modernismo, os engenhos e sistemas de construção do pós-guerra desempenhavam

papel simbólico de grande importância. Como exemplo, Berman cita o trecho: "Que esfinge

de  cimento  e  alumínio  arrombou  seus  crânios  e  devorou  seus  cérebros  e  imaginação?"

(GINSBERG, 2006, p. 34). No trecho, o poeta refere-se às mudanças arquitetônicas ocorridas

em Nova Iorque no período e a intensidade com que a arquitetura moderna afeta o cidadão.

Os estímulos nervosos e os choques estão, para Moretti (1996), relacionados ao fluxo de

consciência. Para o autor, esses estímulos estão presentes na atmosfera do consumo existente

nas metrópoles, de forma sedutora. Com isso, o autor utiliza exemplos da literatura moderna

que expõem o crescimento intenso do capitalismo, o qual cria estímulos que levam ao intenso

fluxo  de  consciência:  o  branco  intenso  das  lojas,  o  brilho  das  joias,  o  bombardeio  da

publicidade e a intensidade de informações que convidam ao consumo. Sobre a modernização

e o crescimento econômico, o autor afirma: "Well, advertising is the mechanism that remedies

such  a  'frightful  disproportion',  and  makes  the  grand  world  of  bourgeois  commodities

accessible to all. Or rather, advertising - and the stream of consciousness" (MORETTI, 1996,

p. 132)78.

Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf (1882-1941), é uma obra literária que traz, em sua

77 “Estímulos excessivos, muito díspares e muito intensos, sempre no ponto de tornar-se um ‘choque’, como
Benjamin dirá da poesia metropolitana de Baudelaire” (Tradução minha).

78 “Bem, a publicidade é o mecanismo que remedia tal ‘desproporção assustadora’ e faz o grande mundo das
mercadorias  burguesas  acessíveis a todos.  Ou melhor,  a  publicidade  – e o fluxo de consciência” (Tradução
minha).
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narrativa,  diversas  características  que  refletem a  crise  diante  da  intensa  modernização na

Europa no momento pós Primeira Guerra Mundial. A obra de Woolf – publicada pela primeira

vez em 1925 – é, segundo Ricoeur (1994), uma obra típica do modernismo e possui uma

configuração narrativa que facilmente a situa na família de romances do fluxo de consciência.

A obra  Mrs.  Dalloway  é  narrada  na  terceira  pessoa  e  centra-se  em  um dia  de  Clarissa

Dalloway em que ela está organizando uma festa. Nesse dia, diversos personagens do seu

passado – inclusive a sua paixão juvenil, Peter Walsh – voltam para transportar a personagem

ao seu passado, através de  flashbacks  e outros recursos textuais que remetem ao fluxo de

consciência.

Robert Humphrey (1968) se dedica a analisar  Mrs. Dalloway, levando em conta os

objetivos da autora em relatar o fluxo de consciência de seus personagens.

Virginia Woolf wanted to formulate the possibilities and processes of inner
realization of truth – a truth she reckoned to be inexpressible; hence only on
a  level  of  the  mind  that  is  not  expressed  could she find  this  process  of
realization  functioning.  At  least  this  is  true  with  her  three  stream-of-
consciousness novels (HUMPHREY, 1968, p. 12).79

Através do fluxo de consciência,  é possível  ter  um conhecimento mais íntimo dos

personagens criados por Woolf, pois, com as descrições dos diversos níveis da mente de seus

protagonistas,  é  possível  aproximar-se  do  que  Humphrey  denomina  acima  de  “verdade

interior” dos personagens. Clarissa Dalloway, por exemplo, é uma personagem extremamente

ambígua – ambiguidade percebida através do fluxo de consciência – e encontra-se dividida

entre sua sensibilidade e a sua necessidade de manter uma imagem de respeito em meio à

aristocracia londrina. Ela se encontra dividida entre o prazer da vida social e o desprazer de

ser considerada fútil pelos demais. Ricoeur destaca esta duplicidade em Mrs. Dalloway: 

Estranha Clarissa: símbolo da preocupação forjada pela vaidade do mundo,
preocupada com a imagem de si  mesma, que entrega à interpretação dos
outros, à espreita de seus próprios humores cambiantes e, acima de tudo isso,
corajosamente apaixonada pela vida,  apesar de sua precariedade e de sua
duplicidade (RICOEUR, 1994, p. 189).

Outro personagem que também é descrito de forma psicologicamente profunda é o ex-

soldado britânico Septimus Warren Smith, que regressa à sociedade londrina e à companhia

79 “Virginia Woolf queria  formular as possibilidades e os processos da realização interna da verdade – uma
verdade  que  ela  reconhecia  como  inexpressível;  por  isso,  ela  só  encontra  esse  processo  de  realização
funcionando em um nível da mente que não é expresso. Pelo menos isso é verdade em seus três romances de
fluxos de consciência” (Tradução minha).
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de sua esposa após combater na guerra e encontra-se, devido ao trauma psicológico intenso,

completamente deslocado dos padrões morais e sociais. Não conseguindo suportar as pressões

ao seu redor e a intervenção insensível de seu médico progressista, Sir William Bradshaw,

Septimus comete suicídio.

Segundo Paul Ricoeur (1994) a narrativa e a temporalidade de Mrs. Dalloway seguem

um caminho de forma a fazer com que Clarissa  Dalloway descubra,  ao final  da história,

durante a sua recepção, que um jovem a quem ela não conhecia havia cometido suicídio.

Somente  através  de  uma  descrição  do  fluxo  de  consciência  é  possível  demonstrar  a

importância  desses  fatos  para  os  personagens  e  o  caos  psicológico  presente  nas  diversas

camadas da consciência dos protagonistas, o que os leva a pensar sobre a vida e a morte.

No cenário que ambienta a narrativa de  Mrs. Dalloway –  a Londres em processo de

modernização  devido  ao  seu  êxito  durante  a  Primeira  Guerra  –  observa-se  o  crescente

consumo e a atribuição de grande atenção aos objetos materiais, os quais são descritos por

Woolf (2003) de forma minuciosa. Os personagens da narrativa, integrantes da aristocracia

londrina, se envolvem com esse estilo de vida e se distraem do que acontece aos arredores,

com exceção do momento que escutam o barulho vindo de um carro,  que sobressalta  os

consumidores:

The car had gone, but it had left a slight ripple which flowed through glove
shops and hat shops and tailors' shop on both sides of Bond Street. For thirty
seconds all heads were inclined the same way – to the window. Choosing a
pair of gloves – should they be to the elbow or above it, lemon or pale grey?
– ladies stopped; when the sentence was finished something had happened
(WOOLF, 2003, p. 21).80

Como  integrantes  da  alta  classe  londrina,  os  consumidores  da  Rua  Picadilly  estão

absortos em suas compras e, através do fluxo de consciência destes, Woolf (2003) descreve de

forma detalhada a situação. Nesse momento da narrativa, o som do estouro no escapamento

de um carro desvia a atenção desses compradores por alguns instantes, momento em que a

consciência destes é transportada para outros episódios de suas memórias.

Já nos meados da década de 1950, período que Kerouac escrevia The Subterraneans, os

Estados  Unidos  viviam  os  denominados  Anos  Dourados,  momento  no  qual,  segundo

Hobsbawm  (1995),  o  avanço  do  capitalismo  já  deixava  claro  sua  prevalência  sobre  o

80 “O carro sumira-se, mas deixava um leve rastro que fluía entre as casas de luvas e chapéus e as alfaiatarias de
ambos os lados de Bond Street. Durante trinta segundos, todas as cabeças se inclinavam no mesmo sentido - para
a janela. Enquanto escolhiam um par de luvas - deviam ser até o cotovelo, ou acima, limão ou cinza claro? - as
senhoras detiveram-se; quando terminaram a frase, alguma coisa havia acontecido” (WOOLF, 2006, p.24).
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comunismo. O crescimento financeiro proporcionou às camadas médias e altas da sociedade

americana um poder de consumo nunca antes experimentado, o que contrastava com o recém-

vivido período de guerra, no qual haviam experimentado piores condições. Devido a esse

contraste, houve grande valorização das possibilidades de realização pessoal e familiar através

do consumo. Sobre esse desenvolvimento econômico acelerado no pós-guerra, o autor afirma:

“Durante os anos 50, sobretudo nos países 'desenvolvidos' cada vez mais prósperos, muita

gente  sabia  que  os  tempos  tinham de  fato  melhorado,  especialmente  se  suas  lembranças

alcançavam os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial” (HOBSBAWM, 1995, p. 253).

Em  The  Subterraneans, percebe-se  a  presença  desta  noção  de  progresso  durante  a

narrativa, que, inclusive, lembra os impulsos da metrópole contemporânea, as luzes e as cores

douradas, apontadas por Moretti. No seguinte trecho, Kerouac descreve – utilizando sua prosa

espontânea – as sensações deste bombardeamento de luzes e imagens na região central de São

Francisco, as quais deixam o vazio após a intensidade da vida boêmia dos sábados:

[...] incredibly sad empty streets of Sunday after the excitements of Saturday
night the great glitter up and down Market like wash gold dusting the throb
of  neons  at  O'Farrell  and  Mason  bars  with  cocktail  glass  cherrysticks
winking invitation to the open hungering hearts [...]  (KEROUAC, 2001, p.
28).81

As luzes de neon em meio à intensa vida noturna de São Francisco são marcas de uma

modernização que afetam tanto a forma de escrita, quanto as temáticas tratadas pela literatura

beat. Essa modernização, contudo, é mais intensa na década de 1950 do que na década de

1920 – quando  Mrs. Dalloway  foi escrito – devido ao desenvolvimento de uma tecnologia

mais  avançada  e  uma  cultura  corporativista  e  publicitária  ainda  mais  vigorosa.  Por  isso,

percebe-se  maior  intensidade  no  ritmo  da  narrativa  de  The  Subterraneans que  em  Mrs.

Dalloway – considerando a pouca pontuação, a estrutura de poucos parágrafos e as digressões

presentes no texto de Jack Kerouac.

A onipresença da publicidade na vida moderna está relacionada, para Moretti (1996), à

onipresença das palavras  na paisagem urbana.  São palavras feitas de luzes,  enormes,  que

saltam  à  visão  e  tentam  se  encaixar  na  velocidade  da  vida  moderna.  Moretti  ressalta  a

existência dessas palavras em Mrs. Dalloway ao afirmar: "Words of smoke like those traced

81 “[...] ruas incrivelmente tristes vazias do domingo após a animação da noite de sábado as grandes luzes da
Market Street de alto a baixo como ouro em pó e o pulsar do neon na esquina de O'Farrell e Mason bares com
copo de martini de neon piscando convite para corações famintos de sábado [...]” (KEROUAC, 2006, p.45).
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by an  aeroplane  in  the  sky in  Mrs.  Dalloway"  (MORETTI,  1996,  p.  134)82.  As palavras

escritas com fumaça em  Mrs. Dalloway  funcionam como distração para a consciência dos

transeuntes no Green Park, que se esforçam para entender o que estava sendo escrito: "The

sound of an aeroplane bored ominously into the ears of the crowd. There it was coming over

the trees, letting out white smoke from behind, which curled and twisted, actually writing

something! making letters in the sky! Everyone looked up" (WOOLF, 2003, p. 24)83.

O fluxo intenso de palavras e sons é recorrente na narrativa de  Mrs. Dalloway  e cria

constantes distrações aos personagens; por vezes, resgatando-os do seu fluxo de consciência

e,  por  vezes,  levando-os  a  pensamentos  profundos.  Esse  é  o  caso  dos  momentos  citados

anteriormente: o estouro no escapamento no carro e o avião que produz zunidos e escreve

uma mensagem no céu. De acordo com Moretti (1996), o bombardeamento de palavras é ao

mesmo tempo irresistível e é percebido como um barulho irritante. Neste sentido, torna-se

necessário um novo estilo para que o sujeito se adeque à cidade das palavras e sons: 

And the stream of consciousness offers precisely that:  simple, fragmented
sentences, where the subject withdraws to make room for the invasion of
things; paratactical paragraphs, with the door flung wide, and always enough
room for one more sentence, and one more stimulus (MORETTI, 1996, p.
135).84

Dessa forma, o romance de fluxo de consciência é visto como uma forma de assimilar a

invasão de imagens e palavras causada pela modernização. Tratando-se dos Anos Dourados

nos  Estados  Unidos,  esse  processo  é  ainda  mais  intenso,  devido  ao  intenso  crescimento

econômico do país – que havia se estabelecido como líder do sistema capitalista – o que é

refletido em escritas livres como a de Jack Kerouac.

Relacionado ao fluxo de palavras, Leo Percepeid,  em  The Subterraneans, relata  um

diálogo com um proprietário de uma loja de animais; ele percebe o fluxo de consciência que

lhe ocorre e descreve a singularidade das palavras, as quais criam sob o personagem um

estímulo semelhante ao exposto por Moretti. 

82 “Palavras de fumaça como aquelas criadas por um aeroplano no céu em Mrs. Dalloway” (Tradução minha).

83 "O rumor de um aeroplano brocou ominosamente o ouvido da multidão. Ali estava, sobre as árvores, rojando
uma fumaça branca que se desenrolava e entrelaçava, realmente escrevendo alguma coisa! escrevendo letras no
céu! Todos olhavam!" (WOOLF, 2006, p. 26).

84 “E o fluxo de consciência oferece exatamente isso: sentenças simples, fragmentadas,  em que o assunto é
removido para dar espaço à invasão de coisas; parágrafos paratáticos, com a porta escancarada e sempre com
espaço o suficiente para mais uma sentença e mais estímulos” (Tradução minha).
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[...]  as we talked this great electrical current of real understanding passed
between us and I could feel the other levels of the infinite number of them of
every intonation in his speech and mine and the world of meaning in every
word – I’d never realized before how much is  happening  all the time, and
people know it [...] (KEROUAC, 2001, p. 27).85

Nesse  estilo  de  escrita,  utiliza-se um fluxo sucessivo  de estados,  ondas,  campos de

conhecimentos, sentimentos ou desejos (MORETTI, 1996). É o que Showalter (2009) aponta

como recorrente na narrativa de Virginia Woolf, que utiliza descrição de pensamentos, mistura

de digressões à narrativa e transposições temporais. A autora afirma:

Like Freud, Woolf believed that much in adult identity was formed in early
childhood. In her novels, and especially in Mrs. Dalloway, she made brilliant
use  of  flashbacks  and  fragments  from childhood  experience,  images  that
have  stayed  in  a  character's  consciousness,  preserved  and  frozen  like
photographs  or  snapshots,  and that  come up in  unexpected  contexts  […]
Woolf does not intervene with narrative explanations, but leaves the memory
itself resonate for us […] (SHOWALTER, 2009, p. 19).86

Conforme apontado por Robert Humphrey (1968), existem diversas formas de se tratar

do  fluxo  de  consciência;  flashbacks  e  ressonâncias  da  memória  são,  portanto,  maneiras

utilizadas por Virginia Woolf de retratar esse curso intenso de pensamentos.

Paul Ricoeur (1994) – ao analisar o tempo e a narrativa em Mrs. Dalloway – aponta a

importância das sequências de pensamentos, afirmando que estas não fazem somente com que

a  narrativa  regrida,  olhe  para  o  passado,  mas,  paradoxalmente,  a  fazem  progredir,  pois

amplificam o tempo contado. Segundo o autor, "[…] o intervalo total da narrativa, apesar de

sua brevidade relativa, parece rico de uma imensidão implicada" (RICOEUR, 1994, p. 186). 

Portanto, o fluxo de consciência é uma forma do presente, o que Moretti (1996) aponta

como uma semelhança com a publicidade.  Ainda tratando de sua relação com o imediato,

Moretti  aponta  a  vontade  deste  estilo  de  englobar  todas  as  possibilidades,  um  desejo

impossível. Sobre a forma intensa e provocativa do fluxo de informações em grandes cidades,

Moretti  afirma:  "On  the  one  hand,  there  is  a  wish  to  enjoy  the  countless  'provocative

85 “[...] enquanto a gente falava uma grande corrente elétrica de compreensão verdadeira corria entre nós e eu
sentia os outros níveis um número infinito de níveis de toda entonação da fala dele e da minha e o mundo de
significados que havia em cada  palavra - eu nunca tinha percebido antes quanta coisa está  acontecendo ao
mesmo tempo [...]” (KEROUAC, 2006, p. 44).

86 “Assim como Freud, Woolf acreditava que muito da identidade adulta era formada cedo na infância. Em seus
romances, especialmente Mrs. Dalloway, ela fez uso brilhante de flashbacks e fragmentos de experiências da
infância,  imagens  que  permaneceram  na  consciência  dos  personagens,  preservadas  e  congeladas  como
fotografias, que emergem em contextos inesperados [...] Woolf não intervém com explicações narrativas, mas
deixa a memória ressoar para nós [...]” (Tradução minha).
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phenomena' of the big city; on the other ‘it is not possible to possess all the attractive [things]'

around us" (MORETTI, 1996, p. 137)87.

Ao  analisar  o  personagem  Bloom  de  James  Joyce,  Moretti  (1996)  observa  que  o

protagonista percebe tudo ao seu redor, contudo, não foca em nada. Segundo o autor, o que

Joyce demonstra é que não há um alto nível de consciência, mas sim alto nível de distração,

no inglês,  absentmindness.  A falta de concentração em um elemento fixo está relacionada à

vida  em grandes  cidades  modernas  com seu  intenso  fluxo  de  informação. Em seu  texto

explicativo  de  como  escrever  usando  o  estilo  de  prosa  espontânea,  empregado  em  The

Subterraneans, Kerouac (1992) demonstra passos que se assemelham ao que Moretti (1996)

considera como o estilo do fluxo de consciência. O nível de distração – presente em Bloom de

Joyce – encontra-se na sua recomendação: 

If  possible  write  "without  consciousness"  in  semitrance  (as  Yeats'  later
"trance  writing")  allowing  subconscious  to  admit  in  own  uninhibited
interesting necessary and so "modern" language what conscious art would
censor,  and  write  excitedly,  swiftly,  with  writing-or-typing-cramps,  in
accordance  (as  from  center  to  periphery)  with  laws  of  orgasm,  Reich's
"beclouding of consciousness". Come from within, out-to relaxed and said
(KEROUAC, 1992, p. 2).88

Ao utilizar o poeta irlandês William Butler Yeats (1865-1939) como referência para a

prosa espontânea, Kerouac utiliza uma figura cânone para a criação de uma forma de escrita

influenciada pelo  bebop, uma cultura marginalizada. A expressão do subconsciente também

está  presente  em sua  descrição,  remetendo  ao  fluxo  de  consciência  e  a  escrita  da  então

prestigiada  vanguarda  literária.  Outros  passos  dos  denominados Princípios  da  prosa

espontânea, de Kerouac, remontam à escrita modernista e ao fluxo de consciência, como no

exemplo:  "No  periods  separating  sentence-structures  already  arbitrarily  riddled  by  false

colons and timid usually needless commas but the vigorous space dash separating rhetorical

breathing"  (KEROUAC,  1992,  p.  1)89.  Já  ao  expor  a  estrutura  que  a  prosa  espontânea

87 “Por um lado, há um desejo de usufruir do imenso ‘fenômeno provocativo’ da cidade grande; por outro lado, 
‘não é possível possuir todas as coisas atrativas’ ao nosso redor” (Tradução minha).

88 “Se possível escreva ‘sem consciência’ em semitranse (como a tardia ‘escrita em transe’ de Keats) deixando o
subconsciente admitir em sua desinibida interessante necessária e tão ‘moderna’ linguagem que a arte consciente
censuraria  e  escreva  excitadamente,  rapidamente,  com calos-de-escrita-ou-datilografia,  de  acordo  (como do
centro para a periferia) com regras do orgasmo, ‘obscurecimento da consciência’ de Reich. Vem do interior,
saindo relaxada e pronunciada” (Tradução minha). 

89 “Sem  pontos  separando  frases-estruturas  já  arbitrariamente  livradas  de  dois  pontos  e  vírgulas  tímidas
geralmente desnecessárias mas o vigoroso espaço travessão separando a respiração retórica” (Tradução minha).
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apresenta,  Kerouac ressalta  a profundidade psicológica do relato e  o fluxo que este  deve

seguir:

Follow roughly outlines in outfanning movement over subject, as river rock,
so mindflow over jewel-center need (run your mind over it, once) arriving at
pivot, where what was dim-formed "beginning" becomes sharp-necessitating
"ending"  and  language  shortens  in  race  to  wire  of  time-race  of  work,
following laws of Deep Form, to conclusion, last words, last trickle Night is
The End (KEROUAC, 1992, p. 1-2).90

Percebe-se, portanto, que a prosa espontânea expressa uma estrutura cíclica em que o

início  se  torna  o fim.  Essa  característica  está  presente  tanto  nas  crenças  e  expressões  da

contracultura dos anos 1950 e 60, quanto na forma que outras vertentes da vanguarda literária

viam a passagem do tempo. Essa concepção sugere uma temporalidade alternativa à noção de

progresso dominante na cultura liberal corporativa, que implicava um avanço contínuo e tinha

a morte como uma barreira a esse desenvolvimento. Já na visão de mundo da contracultura, a

ideia de tempo e morte estavam ligadas em sua simbologia, devido à sua ideia de ciclo, que

possui um movimento que remete às ondas do mar – morte seguida da vida, consecutivamente

(cf. BELGRAD, 2004).

Essa forma de ver a passagem do tempo afeta a maneira como as narrativas de fluxo de

consciência retratam o dia-a-dia. Acerca da estrutura do texto do fluxo de consciência, Moretti

afirma:  "It's  paratactical  structure,  multiplying developmental  directions and making them

independent  of  one  another,  conveys  the  opposite  sensation:  an  open  present,  where  the

various developments are still all equally possible" (MORETTI, 1996, p. 139)91. Dessa forma,

o autor ressalta a independência da estrutura textual, a ligação com o presente e a exploração

das possibilidades através do texto.

A estrutura  narrativa  de  The  Subterraneans parece  exemplificar  esse  preceito  de

Moretti, visto que, de acordo com os princípios da prosa espontânea elaborados por Kerouac,

a escrita é contínua, fluida e com poucas pontuações, buscando traduzir a passagem do tempo

90 “Siga o esboço rudimentar em um movimento soprado sobre o assunto, como o movimento do rio, tão fluxo da
mente e supra precioso – necessidade de um centro (passe sua mente sobre ele uma vez) chegando ao pivô, onde
o que era o “início” formado obscuramente se torna um “fim” forte-necessário e a linguagem se encurta em uma
corrida até a linha do tempo – corrida do trabalho, seguindo as leis da Forma Profunda, para concluir, últimas
palavras, último pingo a Noite é o Fim” (Tradução minha).

91 “Sua estrutura paratática, multiplicando direções desenvolvidas e as tornando independentes umas das outras,
transmite a  sensação oposta:  um presente  aberto,  onde vários  desenvolvimentos são  todos ainda  possíveis”
(Tradução minha).
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e o fluxo intenso de pensamentos. Além disso, Kerouac (1992) aponta a tentativa de utilizar as

poucas  pausas  para  produzir  o  ritmo  do  jazz,  característica  que  se  destaca  em  The

Subterraneans e sua prosa espontânea. Em seu relato de memória sobre sua convivência com

Jack Kerouac, Helen Weaver (2009) descreve alguns de seus debates com o autor em que ele

menciona seu processo de escrita  e o estilo de prosa espontânea.  A autora relata falas de

Kerouac: “'Writing should be spontaneous, like  jazz!' (I noticed he had a way of italicizing

certain words.) 'Writing comes from  God. Once you put it down, it's a  sin  to go back and

change it!'” (WEAVER, 2009, p. 15)92.

A prosa  espontânea  de  Jack  Kerouac  apresenta  uma  forma  inconstante,  contendo

interrupções  na  narrativa  que  a  torna  assimétrica.  Esse  é  o  caso  do  trecho,  citado

anteriormente, em que a história é interrompida para apresentar divagações de Leo Percepeid:

“[…] also the sudden joy of beer when the visions of great words in rhythmic order all in one

giant archangel book go roaring thru my brain, so I lie in the dark also seeing also hearing the

jargon of the future worlds – damajehe eleout ekeke [...]” (KEROUAC, 2001, p. 36)93. Essas

interrupções surgem em momentos inusitados, como no caso do trecho citado acima, em que

uma descrição da figura de Mardou é interrompida para dar espaço a essa digressão, em que o

narrador descreve o próprio fluxo de consciência sob a influência do jazz e da bebida. Essa

forma irregular de escrita, em que ocorre a quebra constante do ritmo da narrativa, remete aos

deslocamentos  rítmicos  do  bebop  e  ao  seu  desejo  de  romper  com a  linearidade  do  jazz

tradicional.

Ao analisar os deslocamentos rítmicos criados por Charlie Parker em sua composição

“Koko”,  Richard  Quinn  (2004)  destaca  sua  forma  assimétrica:  “Phrases  begin  and  end

unexpectedly,  and  asymmetrical  accentuation  ignores  traditional  strong  beat/weak  beat

distinctions” (QUINN, 2004, p. 160)94. Quanto à contribuição do trompetista Dizzy Gilespie à

mesma canção,  Quinn observa  que  o seu  acompanhamento  é  assimétrico em relação aos

demais músicos e apresenta oscilação entre os acordes, que surgem em momentos inusitados:

92 “‘A escrita deve ser espontânea, como o jazz! (Eu percebi que ele tinha um jeito de destacar certas palavras. ‘A 
escrita vem de Deus. Uma vez que a escreve, é um pecado voltar e muda-la!’” (Tradução minha).

93 “[...] também o súbito êxtase de cerveja quando visões de grandes palavras em ordem rítmica tudo num único
livro arcanjo avassalam meu cérebro, aí eu fico deitado no escuro vendo ouvindo também o jargão dos mundos
futuros- damajehe eleout ekeke [...]” (KEROUAC, 2006, p. 58).

94 “Frases começam e terminam inesperadamente e a acentuação assimétrica ignora a tradicional distinção batida 
forte/batida fraca” (Tradução minha).

83



“Gillespie  comps  asymmetrically  and  sparsely  with  occasional  subtle  chords  seemingly

appearing out of nowhere at unpredictable points” (QUINN, 2004, p. 160)95. As características

apontadas  por Quinn podem ser comparadas  à prosa de Kerouac,  de forma que as frases

musicais em “Koko” – assimétricas,  com interrupções  inesperadas  e  oscilantes – também

caracterizam as frases literárias da prosa espontânea de Jack Kerouac.

O bebop resume muito o apontado pelos autores sobre o fluxo de consciência: o fluxo

intenso de notas musicais, a ligação com o místico e a temporalidade que se move como

ondas.  Relacionado à unidade  mística  do  bebop,  Leo Percepeid  narra  sua experiência  de

escutar o bebop ao lado de Mardou:

[...] as if for the first time as it poured out, the intention of the musicians and
of the horns and instruments suddenly a mystical unity expressing itself in
waves  like  sinister  and  again  electricity  but  screaming  with  palpable
aliveness the direct word from the vibration, the interchanges of statements,
the  levels  of  waving  intimation,  the  smile  in  sound,  wires  wriggled
entangled and fraught with intention [...] (KEROUAC, 2001, p. 31).96

O desejo de relatar a experiência não linear, somado à mistura do mítico ao moderno,

levou os beats a experimentar um estilo de escrita denominado por Daniel Belgrad (2004) de

open form.  Esse formato de escrita é uma expressão da temporalidade cíclica e incontínua,

oposta  ao desenvolvimento e  progresso tão visado na cultura  mainstream  dos meados do

século XX. Essa temporalidade cíclica é comparável ao movimento de ondas, em que seu

início coexiste com o seu fim. Esse é o movimento relatado por Kerouac (2001) no trecho

acima,  em que  os  instrumentos  do  bebop  se  expressam em forma  de  ondas.  Percebe-se,

também, que Jack Kerouac relata este movimento e os outros efeitos do  bebop  sobre o seu

ouvinte, utilizando em seu texto o que Belgrad (2004) chama de open form, que nos remete

aos conceitos de prosa espontânea e fluxo de consciência.

De acordo com Daniel Belgrad, “Open form also functions to dispel the liberal myth

of the individual author as unified or univocal subject” (BELGRAD, 2004, p. 36)97.  Dessa
95 “Gillespie acompanha assimetricamente e esparsamente com ocasionais acordes sutis aparentemente surgindo 
do nada em momentos imprevisíveis” (Tradução minha).

96 “[...] pela primeira vez, a intenção dos músicos e os metais e instrumentos de repente uma unidade mística se
exprimindo em ondas sinistras e de novo eletricidade porém gritando cheia de vida palpável a  palavra  direta
vindo da vibração,  as  trocas de informações,  os níveis de insinuações sinuosas,  o sorriso sonoro, a  mesma
insinuação viva [...]” (KEROUAC, 2006, p. 49).

97 “A forma aberta também funciona para dissipar o mito liberal do autor individual como assunto unificado ou
unilateral” (Tradução minha).
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forma, o estilo costuma tratar de temas opostos e, ao mesmo tempo, fundidos – característica

essa  herdada  das  correntes  literárias  surrealistas.  Belgrad  (2004)  também  aponta  que  a

literatura ligada à contracultura adaptou o método surrealista do automatismo psicológico e da

escrita  do  inconsciente,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  prosa  espontânea  de  Jack

Kerouac. Através de visões induzidas por drogas, segundo o autor, a escrita beat  tinha as

seguintes  características:  “[...]  [They]  used  writing  to  reveal  the  visions,  ‘ludicrous’

associations and ideological contradictions normally hidden from consciousness. Toward this

end, the Beats made use of mind-altering drugs that decentered the intellect's discriminating

authority” (BELGRAD, 2004, p. 37)98.

Nas palavras do autor: “Mind-altering drugs offered access to a state of mind or way

of expressing in  which the individual's  identity  came unfixed,  as  did  language and other

conceptual structure” (BELGRAD, 2004, p. 37)99. Dessa forma, as visões proporcionadas pelo

uso de alucinógenos confirmam o vazio da visão de mundo liberal-corporativo e introduzem

um senso de justiça alternativo em que os padrões de identidade oscilam de forma a não

conceber o progresso do universo capitalista como o objetivo da sociedade em geral.

O uso de drogas, para os integrantes da Geração Beat, está relacionado à expansão da

mente e, consequentemente, à expansão das possibilidades de experimentos na escrita.  Isso

está relacionado ao que Daniel Singal aponta sobre as formas de escrita modernistas como,

por  exemplo,  o  fluxo de  consciência:  “Yet  the  main thrust  of  their  writings involved the

obligation to loosen formal and rational restraints, expand one's consciousness, open oneself

to the world, and perfect one's ability to experience” (SINGAL, 1987, p. 11)100.  Assim, um

dos objetivos da escrita aberta é retratar sua visão de mundo de forma mais realística, tendo

em vista que a temporalidade linear, para o autor modernista, é forjada. Sobre os objetivos do

autor do fluxo de consciência, Humphrey relata: “Their object, if they are writing stream of

consciousness,  is  to  enlarge fictional art  by depicting the inner states of their  characters”

98 “[…]  [eles]  usavam  a  escrita  para  revelar  visões,  associações  do  ‘ridículo’ e  contradições  ideológicas
geralmente escondidas da consciência. Para esse fim, os Beats usaram drogas alucinógenas para descentralizar o
domínio do discernimento intelectual” (Tradução minha).

99 “Drogas alucinógenas ofereciam acesso a um estado psicológico ou a uma expressão os quais a identidade do 
indivíduo torna-se volúvel, assim como também faziam a linguagem e outras estruturas conceituais” (Tradução 
minha).

100 “Ainda, as principais motivações de suas escritas envolviam a obrigação de abandonar restrições formais e
racionais,  expandir  a  sua  consciência,  se  abrir  para  o  mundo  e  aprimorar  a  habilidade  de  experimentar”
(Tradução minha).
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(HUMPHREY, 1968, p. 7)101.  Assim, o autor do fluxo de consciência está potencialmente

retratando seus personagens e situações de forma mais precisa e realística.

A forma de escrita aberta busca retratar não somente a consciência dos personagens,

mas também a forma como este lida com o tempo. A temporalidade cíclica está presente em

Mrs. Dalloway, por exemplo, pois a vida e a morte estão extremamente próximas. Segundo

Ricoeur (1994), o tempo na narrativa de Virginia Woolf caminha de forma a fazer Clarissa

Dalloway  descobrir  sobre  o  suicídio  do  jovem  Septimus,  para  que,  assim,  essa  pudesse

reavaliar sua própria vida. Dessa forma, o ciclo de vida e morte se realiza.  Esse ideal de

tempo em que vida e morte se sucedem remete ao mencionado no capítulo anterior, sobre a

tradição  da  fuga  na  cultura  norte-americana.  Em  On  The  Road,  Sal  Paradise  renasce,

metaforicamente, ao conhecer Dean Moriarty e ao iniciar uma nova vida na estrada, após se

considerar morto em uma vida monótona. Novamente, o fluxo de consciência é utilizado para

retratar essa sensação de temporalidade.

Segundo Humphrey (1968), a tentativa de criar a consciência do individuo na ficção é

uma clara tentativa de analisar a natureza humana. A consciência é, nesse sentido, onde o ser

humano está  ciente  de sua experiência,  tanto no campo mental  quanto no espiritual.  Para

abordar o fluxo de consciência, o criador da ficção preocupa-se com as seguintes descrições:

“He,  collectively,  leaves  nothing  out:  sensations  and memories,  feelings  and conceptions,

fancies  and  imaginations  –  and  those  very  unphilosophic,  but  consistently  unavoidable

phenomena we call intuitions, visions, and insights” (HUMPHREY, 1968, p. 7)102.

Em  The Subterraneans,  Kerouac (2001) relata diversas vezes os sonhos e visões de

Percepeid, os quais refletem seus receios e preocupações a respeito do seu relacionamento

com Mardou. Percepeid relata: “[...] I'd slept with Mardou and had the worst nightmare of all,

which was, everybody, the whole world was around our bed, we lay there and everything was

happening”  (KEROUACK, 2001,  p.  53)103.  A alusão  aos  sonhos para  retratar  o  fluxo de

consciência demonstra a preocupação do autor deste tipo de ficção em abordar questões de

seus personagens que vão além do visível,  como o psicológico e o espiritual. Percebe-se,

101 “O objeto deles,  se eles  estão escrevendo fluxo de consciência,  é expandir a arte  ficcional retratando os
estados interiores de seus personagens” (Tradução minha).

102 “Ele, coletivamente, não deixa nada de fora: sensações e memórias, sentimentos e concepções, fantasias e
imaginações  –  e  aqueles  fenômenos  não  filosóficos,  mas  consistentemente  inevitáveis,  que  chamamos  de
intuições, visões e percepções” (Tradução minha).

103   “[...] fui dormir com Mardou e tive o pior pesadelo de todos, no qual todo mundo, o mundo inteiro estava em
volta da nossa cama, nós deitados e tudo acontecendo” (KEROUAC, 2006, p. 81).
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portanto,  que  as  questões  da  passagem  do  tempo,  do  psicológico  e  do  espiritual  estão

intimamente ligadas nas descrições do fluxo de consciência na ficção. 

Relacionado  à  concepção  de  tempo  cíclica  –  em  que  vida  e  morte  estão  sempre

seguidas – Belgrad (2004) ressalta  a relação do tempo presente na literatura beat com os

ritmos do jazz bebop, vistos por Kerouac como uma expressão temporal das origens africanas

deslocadas na América. Essa perspectiva de origem africana encontra-se deslocada, devido à

dominância  da  cultura  da  classe  média  norte-americana,  geralmente  pouco  aberta  às

expressões  culturais  minoritárias.  A prosa  espontânea de  Jack  Kerouac,  utilizada  em  The

Subterraneans, pode ser vista como um ponto de interseção entre o cânone literário e a cultura

marginalizada  do  bebop,  pois,  através  do  contágio  do  ritmo  do  jazz,  Kerouac  cria  uma

adaptação pós-moderna da temática do fluxo de consciência.

Percebe-se,  contudo,  que  a  adaptação,  por  Jack  Kerouac,  do  fluxo  de  consciência

busca  diferenciar-se  da  escrita  utilizada  pelos  artistas  das  décadas  de  1920  e  30,

principalmente, ao expressar uma velocidade ainda mais intensa. Há menor rigor quanto às

normas  ortográficas,  de  forma  a  tentar  extrapolar  os  limites  da  escrita  para  descrever  a

intensidade do fluxo de pensamento. Fluxo este que se demonstra mais acentuado devido à

intensa modernização, a qual pressupõe um aceleramento do cotidiano em vários aspectos.

Outro fator decisivo para a diferenciação da prosa espontânea é o novo estilo de vida

boêmio,  próprio  do  contexto  pós-Segunda  Guerra.  O  ritmo  acelerado  da  escrita  de  Jack

Kerouac advém também da apropriação da cultura do bebop, pois há uma tentativa de traduzir

a compressão de notas do jazz na redução de palavras de sua narrativa, eliminando tudo que

for desnecessário – inclusive pontos, vírgulas e artigos. A cultura do  bebop ficou marcada

também pelo consumo de drogas e de bebidas, o que também parece ter influenciado a prosa

de  Jack  Kerouac  e  a  sua  rotina  de  escrita  veloz.  Além  disso,  os  entorpecentes  também

funcionam  para  a  Geração  Beat  como  uma  forma  de  ampliar  a  mente  e  explorar  mais

possibilidades de experimentação na escrita e na vida boêmia, incluindo o contágio por outras

culturas e formas de arte – característica pouco presente em expressões literárias anteriores.

Portanto, as diferenças existentes entre o fluxo de consciência e a prosa espontânea são

definidas pela intensa modernização durante os vinte anos que separam a instauração dessas

formas de escrita. Ambos, o fluxo de consciência e a prosa espontânea, pressupõem a temática

da consciência e a exploração de níveis profundos de seus personagens. Contudo, a prosa

espontânea dispõe de técnicas mais definidas, listadas por Jack Kerouac (1992) em seu texto
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Essentials  of  the  Spontaneous Prose,  enquanto  o fluxo de consciência  é  visto  como uma

temática resultada de diversas técnicas não pré-definidas. Apesar de Robert Humphrey (1968)

considerar o fluxo de consciência uma temática e não uma forma de escrita, esse tema requer

diversas técnicas – monólogos interiores, descrição da profundidade do personagem e certa

velocidade no processo de escrita, de forma a abordar os níveis pré-discursivos da consciência

–, processos esses que se assemelham à prosa espontânea utilizada por Jack Kerouac, a qual

objetiva retratar o ritmo do bebop.

O contexto de criação de ambas as obras –  Mrs. Dalloway  e  The Subterraneans –  é

determinante para o seu estilo de prosa. Ambas foram escritas em períodos pós-guerra; porém,

diferentes guerras, separadas por ao menos 20 anos. Nas duas obras, percebem-se marcas de

traumas deixados pelos conflitos mundiais e suas perdas, reações traumáticas que destoam do

desenvolvimento econômico e da aparente prosperidade causada pelo sucesso de suas nações

nas guerras, Inglaterra e Estados Unidos. Contudo, durante esse período de distanciamento

temporal  entre as  duas  obras e  as  duas  guerras,  o desenvolvimento intensificou-se,  assim

como a instauração da modernização e do capitalismo, principalmente nos Estados Unidos,

refletindo na literatura em uma prosa ainda mais ágil, como é o caso de Kerouac em  The

Subterraneans.

Com a mistificação em torno do processo de escrita da Geração Beat, principalmente

Jack Kerouac,  que  apresenta  em seus  textos  descrições  de  sua rotina de criação literária,

criou-se um mito em torno da prosa espontânea – tida como um processo em que não há

alterações  uma vez  que a  escrita  é  feita,  sendo ela  rudimentar.  Contudo,  percebe-se uma

contradição neste pressuposto, já que, conforme Kerouac, o ritmo do bebop é incorporado à

escrita, dando-a sofisticação e uma forma que pressupõe uma elaboração não rudimentar.

O mesmo questionamento se levanta ao observar as analogias poéticas criadas pelo

escritor, em que ele apresenta uma memória literária também muito bem selecionada para

compor  seus  textos.  Observa-se  esse  tipo  de  analogia  no  seguinte  trecho  de  The

Subterraneans: “[...] for now death bends big wings over my window, I see it, I hear it, I smell

it, I see it in the limp hang of my shirts destined to be not worn [...]” (KEROUAC, 2001, p.

10)104. Além de usar formas metafóricas de morte e vida para retratar seu sofrimento, Kerouac

utiliza  também  relações  com  a  literatura  canônica,  como  Dostoiévski  (apontado

anteriormente) que demonstram uma seleção bem pensada de sua memória cultural, deixando

104 [...] pois a morte já dobra suas grandes asas sobre minha janela, eu a vejo, ouço, cheiro, eu a vejo na frouxidão  
das camisas que jamais usarei [...]” (KEROUAC, 2006, p. 20).
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dúvidas acerca da rudimentariedade da prosa espontânea.

Percebe-se,  após  essa  análise,  o  mosaico  de  referências  que  compõem  a  prosa

espontânea de Jack Kerouac: o fluxo de consciência da vanguarda literária e o ritmo frenético

do bebop. Dessa forma, o estilo de escrita adotado por Kerouac funciona como uma forma de

reforço para a legitimação do bebop, visto que o estilo musical está, para Kerouac, ligado ao

fluxo de consciência -  uma alta arte  - e à outras formas de retratar a velocidade da vida

moderna.

2.3. A cultura do bebop em The Subterraneans

Tendo observado a forma como o  bebop  está presente na forma de escrita de  The

Subterraneans e  observado,  também,  como  a  junção  desse  estilo  musical  ao  fluxo  de

consciência modernista resultou em uma forma híbrida de junção entre alta e baixa forma de

cultura, cabe observar como a cultura do bebop é abordada na obra. 

Segundo Clinton Starr  (2004),  para que a contracultura beat seja  levada a sério,  é

necessário que as culturas marginalizadas – por muito tempo ignoradas – sejam retiradas do

periférico e colocadas no centro das análises. Somente dessa forma é possível perceber o quão

genuíno é o interesse dos beats pela cultura afro-americana, por exemplo. Seguindo, portanto,

a recomendação de Starr (2004), propõe-se observar como Jack Kerouac retrata a cultura do

bebop  em  The  Subterraneans e  seu  objetivo,  já  mencionado,  de  criar  através  da

contramemória – uma memória contra hegemônica – um arquivo da  contracultura com os

descartes da cultura oficial de sua época.

Apesar da tentativa do autor norte-americano de retratar o cenário  underground do

jazz, há críticas que se aproximam daquela feita por Jon Panish (2011) e consideram pouca a

contribuição de Jack Kerouac para a representação do estilo musical. Este é o caso do estudo

de Eric Hobsbawm em História social do jazz:

Há uma série de romances, em geral, medíocres, sobre  jazz e músicos de
jazz, além de uma certa quantidade de escritos “inspirados em jazz”, como
por exemplo, os da “geração  beat” – Jack Kerouac  et alii.  Se o interesse
sociológico desse tipo de fenômeno é real, quanto ao mérito literário, até
agora não se sabe (HOBSBAWM, 1990, p. 160).

Contudo,  a  abordagem  do bebop  jazz feita  por  Kerouac  não  só  se  aproxima  da
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prosódia do estilo musical – ao tentar comprimir ao máximo o texto, assim como feito pela

nota musical –, mas está também relacionado ao modo de apreciação do jazz como processo

espiritual  e ao retrato do estilo  bebop como uma expressão da cultura de uma população

marginalizada.

Robert Holton (2004) ressalta que o racismo nos Estados Unidos, durante a década de

1950 era muito profundo, visto que estava ligado ao conformismo da classe média branca:

“Whiteness was guaranteed simply by the systemic racism of the era: For the vast majority of

African Americans, for example, middle-class conformism was neither a threat nor an option”

(HOLTON,  2004,  p.  20)105.  Portanto,  o  sistema racista  estava  baseado  na  forma  como a

população afro-americana havia se tornado invisível para a classe média conformista. Apesar

de Robert Holton (2004) apontar esse lado conformista do racismo, em que a população negra

torna-se invisível ao restante da sociedade, existia também, durante as décadas de 1950 e 60, a

existência  do  ódio racial  muito  expressivo  em determinadas  regiões  dos  Estados Unidos,

principalmente na parte sul do país. Esse ódio racial é relatado em textos literários da época,

como, por exemplo,  Sonny's Blues, de James Baldwin, e  Dutchman, de Amiri Baraka – os

quais serão abordados mais adiante.

Segundo  Holton  (2004),  Kerouac  possui  uma  visão  ingênua  da  população  afro-

americana. Isso ocorre, segundo o autor, devido ao seu pouco conhecimento das verdadeiras

condições  de  vida  destes.  Em  On The  Road,  Sal  Paradise  faz  referências  a  essa  visão,

afirmando que gostaria de experimentar a intensidade do estilo de vida afro-americano:

At lilac evening I walked with every muscle aching among the lights of 27th
and Welton in the Denver colored section, wishing I were a Negro, feeling
that the best the white world had offered me was not enough ecstasy for me,
not enough life, joy, kicks, darkness, music, not enough night (KEROUAC,
2011, p. 163).106

Paradise deseja fazer parte do cenário cultural afro-americano e, baseando-se na vida

noturna deste, deseja adotar o estilo de vida que lhe parece libertário, como se este fosse uma

105 “O domínio branco era garantido simplesmente pelo racismo sistemático da época: Para a vasta maioria de
Afroamericanos, por exemplo, o conformismo da classe média não era uma ameaça e tampouco uma opção”
(Tradução minha).

106 “Num entardecer lilás caminhei com todos os músculos doloridos entre as luzes da 27 com a Welton no bairro
negro de Denver, desejando ser um negro, 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
o suficiente” (KEROUAC, 2007, p. 223).
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alternativa para a vida alienante da qual ele deseja fugir. Por se basear somente nos hábitos

noturnos e culturais dos negros norte-americanos, é que Robert Holton (2004) considera a

visão de Kerouac ingênua. Além da inocência apontada por Holton, percebe-se uma visão

exótica da população negra, em que o personagem de Jack Kerouac associa a cultura afro-

americana a uma aventura ao excitante desconhecido. Em The Subterraneans, Leo Percepeid

realiza esse desejo de participação da vida noturna e,  através dela, entra em contato com

artistas e marginais da cultura subterrânea:

Out of the bar were pouring interesting people, the night making a great
impression on me, some kind of Truman-Capote-haired dark Marlon Brando
with a beautiful thin birl or girl in boy slacks with stars in her eyes [...] the
guy's name Rob and he's some kind of adventurous Israeli soldier with a
British accent whom I suppose you might find in some Riviera bar at 5 a.m.
drinking everything in sight [...] (KEROUAC, 2001, p. 6). 107

Ter  contato  com  boêmios  aventureiros,  estrangeiros,  pessoas  que  lhe  pareçam

interessantes e viver a vida noturna que poucos jovens brancos tinham acesso, é o que Sal

Paradise  deseja  em  On The Road e  Leo Percepeid  realiza  em  The Subterraneans. Nesse

último, Kerouac relaciona a vida de marginal à vida noturna e à cultura afro-americana de

Mardou  Fox.  Contudo,  nessa  narrativa,  sua  visão  não  é  mais  tão  ingênua,  visto  que  a

aproximação  e  o  contato  com  a  cultura  que  lhe  é  estranha  é  maior,  devido  ao  seu

relacionamento com Mardou. Através da relação próxima entre Leo e Mardou e a forma em

que o casal compartilha suas sensações, Leo começa a compreender a situação vexatória que

Fox enfrenta  em seu cotidiano,  deixando de ser  uma visão  ingênua  da  situação do afro-

americano, como expresso em On The Road.

[...] out on Market Street she would not have me hold her arm for fear people
of the street there would think her a hustler, which it would look like but I
felt mad but let it go and we walked along, I wanted to go into a bar for a
wine, she was afraid of all the behatted men ranged on the bar now I saw her
Negro fear of American society she was always talking about but palpably in
the streets which never gave me any concern (KEROUAC, 2001, p. 58). 108

O “medo  negro”  de  Mardou  pela  sociedade  americana  já  havia  sido  mencionado

diversas vezes por ela, em momentos anteriores da história. Contudo, foi ao andar pelas ruas

107 “Do bar saíam pessoas interessantes aos montes, a noite me impressionava muito, uma espécie de Marlon
Brando moreno gênero Truman Capote com um(a) garoto(a) lindo(a) magro(a) ou garota com calças de homem e
estrelas nos olhos [...]  o nome do cara era Rob e ele é um soldado israelense aventureiro ou coisa que o valha
com sotaque britânico o tipo de pessoa que eu imagino que se encontra num bar da Riviera às cinco da manhã
bebendo tudo que tem por perto [...]” (KEROUAC, 2006, p. 13-14).
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de São Francisco em sua companhia, que Leo Percepeid percebe este medo e a “branquidão”

existente na sociedade pós-guerra norte-americana, conforme mencionado por Robert Holton

(2004). Em The Subterraneans, a tensão racial é recorrente e torna-se uma preocupação para

Leo Percepeid, em sua relação com Mardou Fox: “[...] my fear of communicating WHITE

images to her in our telepathies for fear she'll be (in her fun) reminded of our racial difference,

at that time making me feel guilty, now I realize it was one love's gentility on my part – Lord”

(KEROUAC, 2001, p. 60)109. As diferenças étnicas e sociais entre Mardou e Leo provocam

uma constante tensão em seu relacionamento e na forma com que Percepeid encara a cultura

afro-americana. Essas tensões fazem parte de uma complexa relação em que a visão de Leo a

respeito de Mardou oscila constantemente. Assim, a forma como Leo vê Mardou diz muito

sobre como ele encara sua cultura e, de forma mais geral, como a cultura afro-americana era

vista, na época, por brancos.

Ao analisar a presença do jazz na escrita do poeta beat Bob Kaufman, Kohli (2004)

observa que o estilo musical tornou-se uma metáfora para a experiência afro-americana: “It is

vitally  and irrevocably African and American,  yet not  wholly one or the other” (KOHLI,

2004,  p.  106)110.  Para  o  autor,  o  jazz cria  uma  oportunidade  para  americanos  brancos

escutarem a história dos americanos negros através da música, algo que remete à experiência

de Kerouac, relatada em The Subterraneans.

[…] the king and founder of the bop generation at least the sound of it in
digging his audience digging the eyes, the secret eyes him-watching, as he
just pursed his lips and let great lungs and immortal fingers work, his eyes
separate and interested and humane, the kindest jazz musician there could be
while being and therefore naturally the greatest […] (KEROUAC, 2001, p.
14).111

108 “[...] mas na Market Street ela não me deixou segurá-la pelo braço com medo que as pessoas achassem que
ela era puta, que ia parecer mesmo ia mas eu fiquei com raiva mas deixei passar e fomos andando, eu queria
entrar num bar tomar vinho, ela ficou com medo daqueles homens todos de chapéu no bar, agora eu via seu
medo  negro  da  sociedade  americana  que  ela  sempre  [falou]  mas  visivelmente  nas  ruas  o  que  nunca  me
preocupou [...]” (KEROUAC, 2006, p. 89).

109 “[...] meu medo de comunicar a ela imagens BRANCAS em nossas telepatias com medo que ela (em pleno
prazer) se lembre de nossa diferença de raça,  na época me fazia sentir culpado, agora reconheço que era o
esnobismo de um amor de minha parte – meu Deus” (KEROUAC, 2006, p. 91).

110 “É vitalmente e irrevogavelmente africano e americano, ainda que não totalmente um nem o outro” (Tradução
minha).

111 “[...] o rei e fundador da geração bop no mínimo o som dela curtindo a platéia curtindo os olhos dele, os olhos
secretos sacando, enquanto ele só apertava os lábios e soltava aqueles grandes pulmões e dedos imortais, os
olhos  separados  e  interessados  e  humanos,  o  mais  bondoso  músico  de  jazz  que  podia  existir  e  portanto
naturalmente o maior [...]” (KEROUAC, 2006, p.25).
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O trecho acima descreve a experiência de Leo Percepeid em uma das apresentações

relatadas na obra. A troca de olhares entre o músico Charlie “Bird” Parker, Leo e Mardou é

um dos momentos em que o narrador percebe, através da performance de Bird, a importância

do bebop para o seu grupo de convívio e a relatada generosidade humana do músico. Para o

grupo beat, o jazz e a espiritualidade estão próximos, pois através da contemplação da música,

atingem-se níveis  espirituais  superiores e  os músicos desse estilo,  como Charlie  Parker  e

Hondura Jones, são equiparados aos santos religiosos.

Diferente dos artistas de  swing jazz que já haviam sido incorporados ao cotidiano e

aceitos pelo público mais amplo,  como uma forma de entretenimento,  Charlie Parker não

ansiava por esse tipo de aceitação. Bird desejava tornar-se um artista respeitado e receber a

aprovação de artistas como Igor Fyodorovich Stravinsky (1882-1971), o qual ele admirava.

Por esse motivo, a performance do bebop de Parker era agressiva e objetivava quebrar muitos

padrões comerciais aceitos pela indústria do entretenimento, os quais o  swing jazz adotou e

popularizou. Esse posicionamento repercutiu em uma conduta mordaz nas performances do

bebop, em que o artista deixava claro que o seu desejo não era entretê-los. Mesmo com essa

postura  do  músico,  sua  plateia  interage  e  identifica-se  com a  atitude,  como é  o  caso  de

Kerouac.

Assim como a Geração Beat e muitas vanguardas literárias propõem a junção entre

arte e vida, a apresentação do bebop também é caracterizada pela interação entre essas duas

esferas.  O artista bebop, no palco, conta com a participação da plateia, que vibra ao ritmo da

música e permite a relação entre a arte e a vida mundana. Como apontado por Kerouac no

trecho acima, o show de  bebop envolve uma forte interação entre o músico e sua plateia,

principalmente tratando-se de Charlie Parker, cuja performance retrata a postura do seu “eu”

perante  seus  ouvintes.  Dessa  forma,  percebe-se  que  o  bebop também  compartilha  da

característica neorromântica de expressar a individualidade do artista e adotar uma postura

que reflete seus sentimentos únicos em relação ao mundo. Richard N. Albert (1984) destaca a

característica individualista do estilo musical, pois há uma interdependência entre os músicos,

para que consigam improvisar, refletindo suas próprias ideias e, ao mesmo tempo, manter

harmonia com os demais instrumentos. Ou seja, o diferencial do bebop é a pessoalidade de

cada músico que compõe a banda.

Charlie Parker nasceu em 1920 em Kansas City e é considerado um dos fundadores do

estilo bebop. Saxofonista e compositor, seus solos e composições eram conhecidos por serem
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longos, complexos, e com o mínimo de repetições. Apelidado “Bird”, foi inovador em sua

forma  de  tocar,  com  a  eloquência  e  a  improvisação  que  se  tornaram  características

fundamentais do estilo por ele inaugurado (cf. BERENDT, 1987).

A primeira menção que Jack Kerouac faz de Charlie Parker, em The Subterraneans,

demonstra a reação de Leo Percepeid ao ver o seu ídolo pela primeira vez e associa essa

experiência ao ambiente propício de North Beach em São Francisco:

[...]  we went to the Red Drum to hear jazz which that night was Charlie
Parker with Hondura Jones on drums and others interesting, probably Roger
Beloit too, whom I wanted to see now, and that excitement of softnight San
Francisco bop in the air  but  all  in the cool  sweet  unexerting Beach […]
(KEROUAC, 2001, p. 12).112

É provável que Jack Kerouac seja o primeiro autor branco a mencionar na literatura o

nome de Charlie Parker  como um ídolo.  Contudo,  na literatura afro-americana,  Parker  já

havia sido mencionado por autores negros, como sendo um expoente cultural, já reconhecido

como  um dos  fundadores  do  bebop e  símbolo  da  contracultura  que  dava  seus  primeiros

passos. Esse é o caso do conto  Sonny’s Blues, de James Baldwin. O conto, publicado pela

primeira vez em 1957, é narrado pelo irmão de Sonny, jovem negro morador dos subúrbios de

Nova Iorque, que sonha tornar-se músico de jazz. Já o irmão de Sonny, narrador da história, é

professor de escola pública, casado e pai de família. A história relata a reconexão entre os dois

irmãos,  que  vivem estilos  de  vida  completamente  diferentes.  Ambos  cresceram no bairro

Harlem,  em  Nova  Iorque,  mas  há  anos  não  se  viam.  De  início,  o  irmão  de  Sonny  se

surpreende ao descobrir que este havia sido preso por posse de heroína e é a partir desse

momento que as lembranças do irmão, que há muito tempo não via, começam a vir à tona.

Para  Albert  (1984),  é  provável  que  Baldwin  utilize  dois  personagens  tão  opostos  para

enfatizar a possibilidade de harmonia entre todas as pessoas, não somente o caso específico de

Sonny, seu irmão e a cultura afro-americana.

Sonny tem como referência o músico e expoente do bebop jazz, Charlie Parker e, ao

ser questionado por seu irmão sobre esta figura até então pouco conhecida, o jovem deixa

claro que este é um cenário musical ainda em construção.

112 “[...] fomos até o Red Drum ouvir jazz e naquela noite era Charlie Parker com Honduras Jones na bateria e
outras caras interessantes, provavelmente Roger Beloit também, que eu queria ver agora, e aquela animação de
bop suave-noturno  de  são  Francisco  no  ar  mas  tudo  naquela  doçura  fresca  relaxada de  North  Beach  [...]”
(KEROUAC, 2006, p. 23).
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“Well, look, Sonny, I'm sorry, don't get mad. I just don't altogether get it,
that's all. Name somebody-you know, a jazz musician you admire." 
"Bird."
"Who?" 
"Bird! Charlie Parker! Don't they teach you nothing in the goddamn army?" 
I lit a cigarette. I was surprised and then a little amused to discover that I was
trembling. 
"I've been out of touch," I said. "You'll have to be patient with me. Now.
Who's this Parker character?" 
"He's just one of the greatest jazz musicians alive," said Sonny, sullenly, his
hands  in  his  pockets,  his  back  to  me.  "Maybe  the  greatest,"  he  added,
bitterly, "that's probably why you never heard of him." (BALDWIN, 1997, p.
76)113. 

Em  Sonny’s  Blues, o  narrador  (irmão  de  Sonny)  é  caracterizado  por  certo

conservadorismo e por sentir dificuldade de entender o irmão e sua paixão pela música. O

irmão de Sonny tem como objetivo viver uma vida respeitável e se mantém distante de tudo

que possa apresentar perigo a esta respeitabilidade e estabilidade. Por isso, sente esse êxtase e

se assusta durante a conversa ao entrar em um assunto obscuro para seu conhecimento e que

demonstra o quanto ele se afastara das expressões culturais de sua comunidade. No diálogo,

percebe-se  que  o  bebop ainda  era  um  estilo  que  tinha  poucos  apreciadores  e  era  uma

expressão que se encontrava às margens da sociedade. Os entusiastas desse estilo eram de

maioria negra, mas mesmo entre os afro-americanos, durante a década de 1940, esse era um

cenário musical que ainda estava em ascensão. Portanto, um pai de família como o irmão de

Sonny dificilmente teria contato com o estilo musical através de meios tradicionais – como o

rádio ou a televisão.

Para que pudesse entender Sonny e as suas ambições, o narrador aceita o convite do

irmão e vai à procura da expressão musical que fascina o jovem. De início, como é relatado

no trecho acima, o irmão de Sonny não percebe o que este cenário musical representa para o

jovem, mas, ao frequentar um dos bares de jazz de Nova Iorque, o narrador percebe a forma

113 “‘Bem, veja, Sonny, me desculpe, não fique bravo. Eu só não entendo completamente, só isso. Me diz alguém
que você conheça, um músico jazz que você admira.’

‘Bird’.
‘Quem?’.
‘Bird! Charlie Parker! Eles não te ensinam nada no maldito exército?’
Eu acendi um cigarro. Eu estava surpreso e um pouco divertido de descobrir que eu estava tremendo.
‘Eu tenho perdido o contato,’ eu disse. ‘Você vai ter que ser paciente comigo. Agora. Quem é esse tal de

Parker?’
‘Ele é simplesmente um dos maiores músicos de jazz vivo,’ disse Sonny, taciturno, suas mãos em seus

bolsos, suas costas viradas para mim.
‘Talvez o maior,’ ele acrescentou, amargamente, ‘talvez seja por isso que você nunca ouviu falar dele’

(Tradução minha).
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como esta expressão da contracultura representa algo de profundo para a nova geração.

I had never before thought of how awful the relationship must be between
the musician and his instrument. He has to fill it, this instrument, with the
breath of life, his own. He has to make it do what he wants to do. And a
piano is just a piano. It’s made out of so much wood and wires and little
hammers and big ones, and ivory. While there’s only so much you can do
with  it,  the  only  way  to  find  this  out  is  to  try;  to  try  and  make  it  do
everything (BALDWIN, 1997, p. 87).114

Nota-se que,  ao escutar a música tocada pelo irmão, o narrador conscientiza-se do

sentido daquele novo estilo experimental que estava começando a conquistar espaço entre a

população negra dos Estados Unidos. O narrador percebe a possibilidade de diferentes usos

dos instrumentos  do jazz tradicional  e  que a  experimentação destas possibilidades é  uma

forma de explorar a música. Ao passo  que  o  swing  jazz  pressupõe  uma  unidade  entre  os

músicos  no  momento  da  apresentação,  em que  todos  devem seguir  linearmente  o  ritmo

proposto, o bebop é mais difuso e permite maior autonomia entre os músicos no momento em

que estão  tocando.  Dessa  forma,  cada  músico  bebop tem uma identidade  única  e  esta  é

colocada no momento da apresentação. É dessa característica do bebop que o personagem de

Baldwin  (1997)  se  refere  ao  destacar  a  relação  entre  o  músico,  o  seu  instrumento  e  as

possibilidades durante a performance.

Esse momento de compreensão do bebop transpõe-se para a vida, pois é a partir desse

momento que o irmão de Sonny compreende a situação vivida pelo jovem. A expressão do

bebop torna-se uma analogia para o estilo de vida adotado por Sonny e, no mesmo período,

pela Geração Beat e outras formas de contracultura. É ao compreender o bebop que o irmão

compreende Sonny e sua necessidade de participar de um cenário cultural em que ele se sinta

incluso. 

Para Albert (1984), por meio de sua música, Sonny lembra a seu irmão da união que

há não somente entre ambos, mas entre toda a comunidade negra e, dessa forma, aproxima-o

de sua cultura até então ignorada pelo homem conservador. Nesse sentido, o conto de James

Baldwin retrata a importância do jazz para o jovem artista negro, o sentimento de pertencer a

uma cultura à qual ele é bem-vindo, enquanto, por outro lado, é marginalizado na cultura

mainstream norte-americana. Já no romance de Jack Kerouac, é apresentada a visão de um
114 “Eu nunca antes havia pensado o quão terrível deve ser a relação entre o músico e o seu instrumento. Ele tem
que preenchê-lo, esse instrumento, com o sopro da vida, o seu próprio. Ele tem que o fazer obedecê-lo. E o piano
é só um piano. É feito de tanta madeira e cordas e pequenos martelos e teclas. Enquanto há tanto que você possa
fazer com ele, a única forma de descobrir é tentando, tentando e fazendo com que ele faça tudo” (Tradução
minha).
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jovem branco sobre  o  jazz  e  a  importância  desse estilo  musical  para  o autor  é  de  outra

natureza,  pois representa o contato com uma cultura estranha ao cotidiano burguês norte-

americano.

 Como mencionado por Kohli (2004), o jazz representava a situação dicotômica do

negro  dos  Estados  Unidos,  sua  integração  ainda  não  total  à  sociedade  que  sustentava  o

discurso de liberdade e democracia, mas, insistia em manter parte de sua população oculta no

subterrâneo. Para Sonny, esse estilo musical era uma libertação dessa condição e é ao vê-lo se

apresentar que seu irmão percebe o efeito do  bebop, tanto para o músico quanto para sua

plateia: “Freedom lurked around us and I understood, at last, that he could help us to be free if

we would listen, that he would never be free until we did. Yet, there was no battle in his face

now” (BALDWIN, 1997,  p.  88).  O personagem de  James Baldwin percebe,  com isso,  o

motivo da existência da vida boêmia em uma comunidade alternativa como a do bebop. São

esses os espaços alternativos, relatados por Starr (2004) em seu estudo sobre a busca pelo

heterogêneo, que os seus integrantes buscam uma forma de fuga à alienação. Este é, também,

o caso do cenário de North Beach em The Subterraneans.

A busca por esses espaços boêmios pode ser vista como uma oposição ao estilo de

vida burguês tradicional e os valores do American Way Of Life, em que a vida em família era

vista  como  prioridade.  Segundo  Starr  (2004),  diversos  jovens,  brancos  e  negros,

frequentavam os bares de jazz por acreditarem estar, dessa forma, fugindo da alienação e do

cotidiano  entediante.  O  bebop,  por  ser  o  representante  do  jazz  que  mais  se  distancia  do

comercial,  foi  por  muito tempo o mais desejado por  aqueles  que buscavam afastar-se do

tradicionalismo.

Além de ter o  bebop como uma temática importante em sua narrativa, percebem-se

outras marcas da música em Sonny's Blues. A estrutura temporal, marcada por idas e voltas ao

passado, assemelha-se a um fraseado musical; além disso, há uma ruptura linear que de certa

forma  nos  remete  ao  fluxo  de  consciência.  As  digressões  ao  passado  são  marcadas  por

lembranças em que a música é frequentemente mencionada. Este é o caso do momento em

que a mãe de Sonny relata ao seu irmão (o narrador) sobre a morte de seu tio. O tio e o pai de

Sonny caminhavam por uma estrada – o tio tocava um violão que carregava consigo – e

foram alvo de um ato de ódio racial cometido por jovens brancos em um carro. A mãe de

Sonny relata o incidente da seguinte forma:

This car was full of white men. They was all drunk, and when they seen your
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father's brother they let out a great whoop and holler and they aimed the car
straight at him. [...] By the time he jumped it was too late. Your father says
he heard his brother scream when the car rolled over him, and he heard the
wood of that guitar when it give, and he heard them strings so flying, and he
heard  them white  men shouting  and the car  kept  on a-going  and it  ain't
stopped till this day (BALDWIN, 1997, p.132).115

Percebe-se que o relato, composto por memórias do pai, relatadas pela mãe, sugere

uma memória auditiva muito marcante – assim como outros episódios de  Sonny's Blues. O

barulho que o violão faz ao ser  destruído e  o som das  cordas  desfazendo-se ressoam na

narrativa, reforçando o quanto o som e a música envolvem-se à escrita da James Baldwin.

Outra  obra  produzida  por  este  grupo que,  apesar  de  ser  próximo à Geração Beat,

apresenta  raízes  e  temáticas  próprias  da  população  negra  norte-americana  e  aborda  a

expressão  do  bebop  jazz, é  a  peça  de  Imamu  Amiri  Baraka,  Dutchman,  publicada  pela

primeira vez em 1964. O título da peça,  Dutchman, é uma referência ao navio negreiro de

mesmo nome. Percebe-se, portanto, a analogia que Amir Baraka (também conhecido pelo seu

nome  de  nascença  LeRoi  Jones)  faz  entre  a  história  vivida  pelos  escravos  africanos  –

transportados para os Estados Unidos e outras colônias escravistas – e a situação do negro

norte-americano,  ainda  não  totalmente  emancipado,  devido  à  segregação  racial.  Tanto  o

escravo transportado, quanto o americano afrodescendente nos anos 1950, vive um momento

culturalmente transitório e convive com situações vexatórias, exemplificadas no decorrer da

peça.

O protagonista da peça,  Clay,  é um jovem negro de vinte anos que tem ambições

literárias e, ao embarcar em um trem em Nova Iorque, encontra Lula, uma jovem branca

provocadora. Durante a maior parte do diálogo, Lula faz deboches da aparência engomada de

Clay, de suas ambições e de sua ascendência negra,  afirmando frequentemente que ele se

sente inferiorizado pelos brancos. Lula possui, durante grande parte da peça, domínio sobre o

diálogo, demonstrando estar sempre um passo à frente do que Clay diz, afirmando conhecê-lo

muito bem e prevendo ações do jovem negro. Lula diz com deboche:

Everything  you  say  is  wrong.  [Mock  smile]  That's  what  makes  you  so
attractive. Ha. In that funnybook jacket with all the buttons. [More animate,
taking hold of his jacket]  What've you got that jacket and tie on in all this

115 “Esse carro estava cheio de homens brancos. Eles tava tudo bêbado e quando eles vê o irmão do seu pai eles
soltam um grande berro e direcionam o carro na direção dele. [...] Na hora que ele pulou já era muito tarde. Seu
pai diz que escutou o irmão gritar quando o carro passou em cima dele e ele escutou a madeira do violão quando
ela cede e ele escutou as cordas voando e escutou esses homens brancos gritando e o carro continuou indo e não
parou até hoje” (Tradução minha).
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heat for? And why're you wearing a jacket and tie like that? Did your people
ever  burn  witches  or  start  revolutions  over  the  price  of  tea?  Boy,  those
narrow-shoulder clothes come from a tradition you ought to feel oppressed
by. A three-button suit. What right do you have to be wearing a three-button
suit and striped tie? Your grandfather was a slave, he didn't go to Harvard.
(BARAKA, 1995, p.1031).116

Lula,  que  sequer  havia  visto  Clay  antes,  julga-o  constantemente,  deduzindo  suas

origens, classe social, hobbies e conhecimentos. Insistentemente, ela diz diversas vezes que

Clay se esforça para encaixar-se em um mundo de brancos,  em que ele  nunca será bem

sucedido.  Após  duas  cenas  de  provocação  e  testes  das  reações  de  Clay,  Lula  começa  a

envolver passageiros brancos do trem na discussão, fazendo algazarra entre todos. Quando a

paciência de Clay se esgota, ele acalma Lula à força e seu caráter de dominado e oprimido é

tomado pela raiva por ser julgado pela jovem branca que se diz entendedora de tudo que a

cerca. Ele grita: “You fuck some black man and right away you're an expert on black people.

What a lotta shit that is. The only thing you know is that you come if he bangs you hard

enough. And That's all” (BARAKA, 1995, p. 1036)117.

Clay finalmente explode em fúria e se rebela contra Lula, ressaltando o fato de que ela

não entende nada sobre negros e  que,  na realidade,  ela  fetichiza a  etnia  e  usa este  falso

conhecimento para obter prazer sexual. Essa hipótese levantada por Clay é baseada em um

imaginário disseminado entre brancos norte-americanos durante a década de 1950, em que a

cultura afro-americana é frequentemente ligada à sexualidade.

Segundo Clinton Starr (2004), o sociólogo Wini Breines aponta que essa curiosidade

da  classe  média  branca  norte-americana  pela  cultura  afro-americana  por  vezes  servia  de

reforço  para  estereótipos  racistas.  Contudo,  segundo  o  próprio  sociólogo,  muitos  destes

interesses eram genuínos e significantes.  Sobre o assunto, Starr acrescenta: “White teenage

girls often expressed their dissatisfaction with middle-class norms through a strong interest in

African American culture,  including jazz music [...]” (STARR, 2004, p.  44)118.  As jovens

brancas norte-americanas que tinham interesse na cultura afro-americana frequentavam os
116 “Tudo que você diz é errado. [Sorriso zombeteiro] É isso que te torna tão atraente. Ha. Usando essa jaqueta
engomada com todos os botões.  [Mais animada,  segurando a jaqueta dele] Pra quê você está usando essa
jaqueta e gravata nesse calor todo? E por que você está usando uma jaqueta e gravata desse jeito? O seu povo já
queimou bruxas ou começou revoluções pelo preço do chá? Garoto, essas roupas de ombros estreitos vêm de
uma tradição que você devia se sentir oprimido por ela. Um paletó de três botões. Que direito você tem de estar
vestindo um paletó de três  botões  e  uma gravata  listrada? O seu  avô era um escravo,  ele não estudou em
Harvard” (Tradução minha).

117 “Você fode com algum homem negro e logo já é uma expert em gente negra. Que tanto de merda é isso. A
única coisa que você sabe é que você goza se ele te come com força. E é só isso” (Tradução minha).

99



ambientes  da  subcultura  beat  de  bairros  como  Greenwich  Village  para  explorar:  “[...]

alternative understandings of  sexuality,  race relations,  and gender identity,  an exploration

made possible by their attraction to the African American, ethnic, and bohemian cultures from

which many parents hoped to restrict their children” (STARR, 2004, p. 44)119.

A postura de Lula perante Clay, o  jazz e sua cultura representam bem este tipo de

fetiche mencionado por Starr (2004). Percebe-se, portanto, que o interesse de Lula por Clay

não tem relação com as expressões de sua cultura; pelo contrário, é construído a partir de

noções estereotipadas do afro-americano. Para exemplificar a forma como Lula realmente não

entende nada de sua vida ou de sua cultura, Clay menciona artistas do jazz, apreciados por

poucos  norte-americanos  brancos  que,  assim  como Lula,  gostam de  frequentar  os  meios

marginalizados.  Estes  são  os  denominados  hipsters.  Para  Clay,  esses  artistas  são

reverenciados por brancos de classe média, contudo, não são compreendidos por estes que só

possuem o fetiche primitivista, mencionado anteriormente e exposto por Panish (2011). Um

dos exemplos dados por Clay, dessa cultura negra objeto de fetiche por brancos, é o musico

bebop Charlie Parker. Bird, como é chamado por seu público, já havia conquistado durante a

década de 1960, período em que a peça foi publicada, uma quantidade relativamente grande

de público branco, aqueles que se deslocavam para esses ambientes de expressão do jazz

marginalizado.

Para Clay, esses entusiastas brancos jamais seriam capazes de compreender figuras

como Charlie Parker, pois sua expressão musical surge devido à aversão e à repressão sofrida

por brancos. Por isso, Clay diz a Lula:

Charlie Parker? Charlie Parker. All the hip white boys scream for bird. And
Bird saying, ‘Up your ass, feeble-minded ofay! Up your ass.’ And they sit
there  talking  about  the  tortured  genius  of  Charlie  Parker.  Bird  would've
played not a single note of music if he just walked up to East Sixty-seventh
Street  and  killed  the first  ten  white  people  he  saw (BARAKA,  1995,  p.
1036).120

118 “Garotas adolescentes brancas frequentemente expressavam suas insatisfações com as normas da classe média
com um forte interesse na cultura Afroamericana, incluindo a música jazz” (Tradução minha).

119 “[...]  entendimentos alternativos de sexualidade, relações raciais e identidade de gêneros,  uma exploração
possível através de suas atrações por afroamericanos, culturas étnicas e boêmias em que muitos pais gostariam
de restringir seus filhos” (Tradução minha).

120 “Charlie Parker? Charlie Parker. Todos os garotos brancos gritam pelo bird. E o Bird dizendo, ‘Vão se fuder,
seus débil mentais! Vão se fuder.’ E eles sentam lá falando sobre o gênio atormentado de Charlie Parker. Bird
não teria tocado nem uma só nota musical se ele tivesse simplesmente subido a East Sixty-seventh Street e
matado os dez primeiros brancos que visse” (Tradução minha).
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Ao exaltar-se em resposta às provocações de Lula, Clay inicia um longo monólogo,

frenético e ininterrupto, que remete o leitor à energia do  bebop.  O trecho da peça remete

também ao fluxo de  consciência,  visto  que  no  momento  de  exaltação emergem diversos

pensamentos  expressos  por  Clay,  que  pareciam  estar  submersos  na  consciência  do

personagem. Esses sentimentos são como a parte do iceberg que se esconde abaixo do nível

do mar, conforme a analogia de Robert Humphrey (1968) sobre o fluxo de consciência. 

O personagem de Baraka parece atribuir grande importância às raízes do bebop, sendo

este subgênero algo típico da cultura afro-americana que está sendo apropriada por um grupo

de jovens brancos, como a personagem Lula. Kimberly Benston (1978) analisa a forma como

a  tradição  está  presente  na  concepção  que  Amiri  Baraka  tem  de  estilos  musicais  afro-

americanos, como o jazz  bebop,  e observa que o autor destaca com frequência as origens

africanas deste gênero. A autora afirma:

By returning  to  the  rhythmic  orientation  of  earliest  Afro-American  (and,
indeed,  of  African)  music,  and  by  making  unprecedented  harmonic
variations available to the improvising musician, bebop introduced a whole
new  lexicon  to  black  music  comparable  only  to  the  original  blues
improvising (BENSTON, 1978, p. 339).121

Há, portanto, uma crença na pureza da cultura africana por parte de autores como

Baraka,  que em detrimento da cultura  norte-americana imposta  globalmente,  é  ameaçada.

Segundo Benston (1978), Baraka vê as raízes do  bebop e do blues  como uma forma de re-

africanizar as expressões de música negra. Essa obsessão pelo essencialismo da cultura afro-

americana é recorrente em narrativas de James Baldwin e Amiri Baraka. Ambos demonstram

a forma como essa cultura musical  do século XX deriva da tradição africana e,  assim,  a

existência  desses  estilos  acaba  por  trazer  união  cultural  às  comunidades  americanas

afrodescendentes.

Dessa  forma,  nas  obras  de  Amiri  Baraka,  o  bebop é  uma  idealização  política,

considerando que o autor vê nessa expressão cultural um claro posicionamento político de

oposição  à  cultura  branca  norte-americana  dominante.  Além  disso,  em  seu  radicalismo,

Baraka não considera a possibilidade de um branco realmente compreender o jazz. Percebe-

se, portanto, que há uma disputa cultural e ideológica entre negros e brancos, principalmente

121 “Retornando à orientação inicial rítmica afroamericana (e, de fato, da música africana) e criando variações
harmônicas sem precedentes disponíveis aos músicos improvisadores, o bebop introduziu todo um novo léxico à
música negra, comparável somente à improvisação original do blues” (Tradução minha).
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considerando que, para autores como Amiri Baraka, mesmo que o branco esteja envolvido no

cenário  do  bebop,  ele  é  incapaz  de  compreendê-lo  por  não  ser  capaz  de  sentir  o  quão

marginalizados  os  afro-americanos eram em meados do século  XX,  nos  Estados Unidos.

Contudo, percebe-se que a influência do bebop na literatura e na cultura, de forma geral, vai

muito além de seus ouvintes afro-americanos e, também, da Geração Beat. Exemplo disso é o

conto El Perseguidor do autor argentino Julio Cortázar, publicado pela primeira vez em 1967.

O conto é dedicado à memória de Charlie Parker e, além disso, inspirado na vida do músico,

tendo o cenário do bebop como foco da narrativa.

Segundo Jon Panish apud Clinton Starr (2004), a maior parte dos ambientes musicais e

boêmios  de  Greenwich  Village  –  como  cafeterias,  bares,  revistas  e  jornais  –  eram  de

proprietários brancos e, além disso, Panish acrescenta que a participação de afro-americanos

nesses ambientes dependia da permissão dos proprietários brancos – assim como em todas as

instituições nos Estados Unidos na época. Outro acréscimo de Jon Panish ao estudo de Starr

(2004) é o argumento de que diversos escritores norte-americanos brancos se identificavam

com a cultura afro-americana, de forma a distinguir-se do restante da sociedade e, por isso,

não viam o jazz como uma forma de expressão especificamente afro-americana.

Sobre  a  sociabilização  entre  negros  e  brancos  no  bairro  boêmio  nova-iorquino

Greenwich Village, Clinton Starr relata: 

Sociologist  Ned  Polsky  noted  that  between  1957  and  1960,  African
Americans in Greenwich Village went from an isolated and small group to a
relatively large segment of the population, of which many attended area bars,
coffeehouses, and restaurants along with whites (STARR, 2004, p. 47).122

Já se tratando de North Beach, região de São Francisco em que se passa a narrativa de

The Subterraneans, Clinton Starr (2004) afirma que os beats brancos da região eram mais

integrados à cultura afro-americana que a maioria dos boêmios e percebia-se uma atmosfera

racial tranquila. Contudo, os beats de North Beach não se consideravam ativistas dos direitos

civis, mesmo que esta decisão de conviver em ambientes diversos representasse uma postura

rebelde contra as normas segregacionistas da sociedade norte-americana. Como um estranho

no ninho, Jack Kerouac participa deste cenário musical que, apesar de já ter sido mencionado

na  literatura  afro-americana,  ainda  era  um  ambiente  alternativo  em  relação  à  cultura

122 “O sociólogo Ned Polski observa que, entre 1957 e 1960, afroamericanos em Greenwich Village foram de um
pequeno grupo isolado a um relativamente grande segmento da população em que muitos frequentavam bares,
cafeterias e restaurantes junto com os brancos” (Tradução minha).
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mainstream e pouco apreciado por brancos. Para Panish (2011), Kerouac foca sua abordagem

sobre bebop na interação entre a plateia e o músico, principalmente em suas descrições das

performances de Charlie Parker.

Again, the eyes are the locus of emotion and interaction and the audience is
somehow able to sense something about Parker's life and his strategy for
living that life from gazing into his eyes. More importantly, though, Kerouac
himself (as the narrator) obliterates Parker's non-performing existence in this
description  by  fusing  him  with  his  art:  his  performing,  his  sax  playing
(PANISH, 2011, p. 114).123

Como citado anteriormente, para o apreciador de bebop, a interação entre o músico e

sua plateia é de extrema importância. Conforme apontado por Panish, há na figura de Parker

uma fusão entre sua música e o seu “eu”. Dessa forma, o artista volta a se tornar o centro da

expressão  artística,  assim  como  o  proposto  por  vanguardas  literárias  com  características

neorromânticas.

Apesar  de  criticar  a  forma  primitiva  e  romantizada  que  Jack  Kerouac  representa

Mardou Fox e Charlie Parker, considerando racista o seu retrato do afro-americano, Panish

(2011) admite  que a ênfase que o autor dá à  relação entre músico e  audiência  durante a

performance  é  um  dos  pontos  mais  interessantes  na  abordagem  do  jazz  em  The

Subterraneans. Em uma das visitas de Leo Percepeid e Mardou Fox ao Red Drum, bar de jazz

de São Francisco, o narrador descreve a interação entre Bird e os protagonistas da narrativa.

Essa interação é, para o autor, o ápice da apreciação do bebop jazz.

[…] returning to the Red Drum for sets, to hear Bird, whom I saw distinctly
digging Mardou several times also myself directly into my eye looking to
search if really I was that great writer I thought myself to be as if he knew
my faults and ambitions or remembered me from other night clubs and other
coasts, other Chicagos […] (KEROUAC, 2001, p. 13).124

O olhar penetrante de Charlie Parker traz para o narrador uma conexão entre músico e

plateia que remete ao plano espiritual. Berendt (1987) aponta a spiritual transformation que

123 “Novamente, os olhos são o locus da emoção e da interação e o público é de alguma forma capaz de sentir
algo sobre a vida de Parker e sua estratégia de vida ao olhar para os olhos dele. Mais importante, contudo,
Kerouac (como narrador) suprime a existência não performática de Parker em sua descrição ao fundi-lo à sua
arte: a sua performance, o seu tocar de sax” (Tradução minha).

124 “[...] voltando ao Red Drum para ouvir o resto do show, ouvir Bird, que eu já tinha percebido tinha sacado
Mardou várias vezes e a mim também olhando bem no meu olho para ver se eu realmente era o grande escritor
que eu achava que era como se ele conhecesse meus pensamentos e ambições ou se lembrasse de mim de outras
boates e outras paragens, outras Chicagos [...]” (KEROUAC, 2006, p. 24-25).
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ocorre na perspectiva que se tem do jazz, no período em que o cool jazz se popularizou. Esta

transformação está relacionada ao calor humano presente na performance do jazz, assim como

o  estilo  de  vida  a  que  o  gênero  musical  estava  atrelado.  Ao  ver  Charlie  Parker  se

apresentando, Percepeid imagina as indagações que o músico faz sobre a qualidade de sua

própria  produção literária.  Ou seja,  Percepeid  –  assim como Jack Kerouac  – anseia  pela

aprovação do músico, da mesma forma como Bird desejava a aprovação de Stravinsky. A

questão, para Kerouac, também diz respeito ao quanto a sua prosa espontânea está à altura do

ritmo criado por Bird.

Diferente de muitos escritores que buscam a aprovação de outros autores literários,

Jack  Kerouac  foge  ao  convencional  ao  desejar  o  prestígio  de  um  músico;  ainda  mais

inesperado para o contexto norte-americano dos anos 1950, a aprovação de um músico negro.

O alto valor que Jack Kerouac concede à aceitação de Parker coloca o músico como uma

autoridade,  responsável  pelo  seu  reconhecimento  e  legitimação.  Dessa  forma,  com  essa

atribuição de cargo de autoridade, Kerouac ajuda a desformatar o padrão de autoridades de

legitimação cultural, até então dominado por brancos. Além disso, essa é uma das formas que

o autor  encontra  de  estabelecer  o  bebop como uma cultura  digna  de  determinar  padrões

culturais. Assim, através da expressão da contramemória, Kerouac rompe o Grande Divisor ao

colocar uma manifestação de contracultura, marginalizada, como detentora da capacidade de

estabelecer o que é e o que não é uma literatura de qualidade.

Além de relatar  a  conexão existente  entre  o músico  bebop  e sua plateia,  Joachim

Berendt (1987) menciona também a contribuição de Kerouac para a disseminação desta visão:

“O escritor americano Jack Kerouac, que se ocupa muito do jazz, vê nessa 'transformação'

objetivos quase-religiosos, uma espécie de fuga para o místico ou para mundos distantes” (p.

35).  Ao  contrário  de  Jon  Panish  (2011),  Joachim  Berendt  acredita  ser  significativa  a

contribuição de Jack Kerouac para a disseminação e a visão que se tem do jazz, na cultura

contemporânea.

Sobre  a  participação  de  jovens  brancos  no  cenário  cultural  do  bebop,  como  os

integrantes da Geração Beat, Holton (2004) cita Amiri Baraka, o qual destaca as diferenças

entre o ouvinte branco e o negro: 

The  white  beboppers  of  the  forties  were  removed  from  the  society  as
Negroes, but as a matter of choice. The whites who associated themselves
with  this  Negro  music  identified  the  Negro  with  this  separation,  this
nonconformity, though, the Negro himself had no choice. Merely by being a
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Negro in America,  one  was a  nonconformist  (BARAKA  apud  HOLTON,
2004, p. 22).125

Da mesma forma, Leo Percepeid opta por participar do universo bebop que circunda

Mardou Fox, enquanto ela própria é uma integrante legítima da cultura. Para Percepeid, a

marginalização  era  uma  opção,  ao  contrário  de  Mardou,  que  nascera  nesta  condição  e

permanece nela durante toda a narrativa. Apesar dessa distinção entre os ouvintes do bebop

brancos, que optam por integrar-se a essa cultura e os ouvintes negros, que não possuem

muitas  opções  além  da  cultura  marginalizada,  há  um  imaginário  comum,  um  senso  de

comunidade existente entre os ouvintes de jazz. Segundo Holton (2004), nos escritos de Jack

Kerouac, o imaginário da comunidade bebop, além de reduzir o sentimento de solidão de seus

protagonistas,  também transforma a selva urbana noturna em um espaço familiar,  em um

quintal  repleto de amigos e conhecidos. Para o autor,  essa é uma forma de transformar a

alienação dispersa em m único espaço mental e emocional. Dessa forma, os jovens norte-

americanos que até então nunca haviam pertencido a grupo algum, ao escutar a música de

vanguarda afro-americana, sentiam que haviam finalmente encontrado um cenário cultural a

que pudessem fazer parte.

Tendo isso em mente, é possível relacionar esse cenário cultural alternativo – tido pela

Geração Beat e pela contracultura da década seguinte como uma fuga da realidade – à fuga

proporcionada  pela  leitura  de  obras  da  geração,  como  On The  Road.  A criação  de  uma

contracultura jovem na literatura proporciona ao seu leitor, durante a leitura, a sensação de

pertencer  a  esse cenário alternativo  e,  através  do próprio texto literário,  fugir  também da

realidade. Esse é um provável motivo do sucesso da literatura criada por Jack Kerouac e sua

geração, a possibilidade de ter contato com um espaço cultural que difere do normativo e

experimentar o dropout através da leitura.

Em  The  Subterraneans, esse  sentimento  de  pertencimento  à  cultura  do  bebop  é

acentuado para Leo Percepeid devido à sua relação com Mardou. Na companhia dela e de

seus amigos, e em meio ao cenário cultural do  bebop,  Percepeid se sente parte da cultura

marginalizada de São Francisco:

[...] so we in fact ran, from Adam's on Telegraph Hill, down the white street

125 “Os beboppers brancos dos anos quarenta foram removidos da sociedade como Negroes, mas por escolha. Os
brancos  que  se  associavam  com  essa  música  Negra  identificavam  o  Negro  com  essa  separação,  esse  não
conformismo, contudo, não era uma opção para o Negro. Meramente por ser um Negro na América, o indivíduo
era um não conformista” (Tradução minha).
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under lamps, ran, jumped, showed off, had fun – felt gleeful and something
was throbbing and I was pleased that she was able to walk as fast as we were
– a nice thin strong little beauty to cut along the street with and so striking
everyone turned to see, the strange bearded Adam, dark Mardou in strange
slacks, and me, big gleeful hood (KEROUAC, 2001, p. 12). 126

Essa  comunidade  cultural  era  composta,  segundo  Holton,  por  uma  variedade  de

figuras consideradas excêntricas: “drug addicts and transient carnies, homosexuals and fringe

artists, criminals and visionaries, misfits of all kinds [...]” (HOLTON, 2004, p. 23)127. Segundo

o autor, esse era o grupo de pessoas que influenciou a formação da Geração Beat e esses

representantes dos espaços sociais marginalizados representavam também a possibilidade de

fuga dos espaços fechados e uniformizados.

O poeta e escritor beat Herbert Huncke foi uma dessas figuras, o qual, segundo Holton

(2004), foi responsável por apresentar William Burroughs às drogas e deu a Jack Kerouac a

ideia  para  o termo “beat”.  Desde jovem, Huncke relata  ter  se  afastado do estilo  de  vida

considerado  normal,  até  o  momento  em  que  se  viu  em  Nova  Iorque,  onde  finalmente

encontrou  um  refúgio  na  subcultura  de  uma  aba  social  composta  pelos  considerados

pervertidos,  vagabundos,  viciados  e  nela  sentiu-se  seguro.  Essa  era  uma  alternativa

subcultural  para  a  crescente  homogeneização,  promovida  pela  cultura  mainstream norte-

americana  (cf. HOLTON,  2004).  Dessa  forma,  percebe-se  a  tentativa  do  grupo  beat,  de

expandir as barreiras do que é aceito, desafiando ideologias existentes e propondo uma nova

forma de pensar e existir.  Por isso, Holton (2004) relaciona o grupo à criação de espaços

heterogêneos, que acabou por criar nos pertencentes a esses espaços um senso de comunidade.

A subcultura desenvolvida a partir desses novos espaços é vista como um desafio à cultura

dominante, ao senso comum e ao homogêneo. 

No período pós Segunda-Guerra nos Estados Unidos, a Geração Beat – a convergência

de sua poética com a consciência política da nova esquerda – acarretou ao surgimento da

rebeldia característica dos movimentos das décadas de 1960 e 70. Contudo, Holton (2004)

destaca  que  Jack  Kerouac  já  havia  previsto  as  articulações  seguintes  da  crescente

126 “[...] e aí a gente acabou correndo, da casa de Adam em Telegraph Hill, descendo a rua branca à luz dos
lampiões, correndo, pulando, se exibindo, se divertindo – senti uma alegria e uma coisa pulsando e gostei de ver
que ela conseguia andar tão depressa quanto eu – uma belezinha linda magra forte para desfilar na rua e uma
cena tão incrível  que as pessoas paravam para olhar,  Adam barbudo esquisito,  Mardou negra e  suas calças
estranhas, e eu, o marginalzão alegre” (KEROUAC, 2006, p. 23).

127 “viciados e agitadores, homossexuais e artistas marginais, criminosos e visionários, desajustados de todos os 
tipos [...]” (Tradução minha).
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heterogeneidade  norte-americana,  no  momento  em que  Sal  Paradise  anuncia  em  On The

Road:  “[...]  rising  from  the  underground,  the  sordid  hipsters  of  America,  a  new  beat

generation that I was slowly joining” (KEROUAC, 2011, p. 48)128.

Também relacionado à criação dos espaços heterogêneos, em The Subterraneans, Leo

Percepeid relata sobre a dificuldade em lidar com a classe conservadora da qual ele admite

pertencer: “[...] hard to confess, to show how abstract the life in the city of the Talking Class

to which we all belong, the Talking Class trying to rationalize itself I suppose out of a really

base almost lecherous lustful materialism [...]”  (KEROUAC, 2001, p. 40)129. Esse relato de

Percepeid remete ao domínio da cultura homogênea mencionado por Robert Holton (2004),

visto que Kerouac (2011) descreve o materialismo e a obsessão pela racionalidade da classe

conservadora norte-americana. Assim como apontado por Holton (2004), o pertencimento a

uma  comunidade  cultural  alternativa  reduz  a  sensação  de  desconforto  e  permite  que  o

indivíduo descontente, com a cultura mainstream, sinta que pertence a determinado coletivo.

Em The Subterraneans, essa comunidade é a geração do bebop, beat e subterrânea. Ao relatar

a  relação  com  um,  segundo  ele,  rival  literário,  Percepeid  descreve  a  forma  como  ele

introduziu o colega à subcultura do bebop:

[...]  we  used  to  slop  beer  on  each  other's  knees  in  leaning-over  talk
excitement, we'd talked and exchanged and borrowed and read books and
literarized so much the poor innocent had actually come under some kind of
influence from me, that is, in the sense, only, that he learned the talk and
style,  mainly  the  history  of  the  hip  or  beat  generation  or  subterranean
generation [...] (KEROUAC, 2001, p. 82).130

 A ideia de que o  bebop  é uma forma de criar uma comunidade cultural remete ao

narrado por James Baldwin em Sonny's Blues,  em que o estilo musical promove uma união

entre membros da comunidade afro-americana, conforme ocorre entre Sonny e seu irmão. Já

no caso de Jack Kerouac, percebe-se que essa união ocorre de forma a trazer, por vontade

própria,  jovens  brancos  para  uma  cultura  essencialmente  afro-americana,  mas  que,  ainda

128 “[...] erguendo-se dos subterrâneos, os sórdidos hipsters da América, uma inovadora geração beat, com a qual 
eu estava me ligando lentamente” (KEROUAC, 2007, p. 78).

129 “[...] difícil confessar, para você ver como se torna abstrata a vida na cidade da Classe Conservadora da qual
todos nós fazemos parte, a Classe Conservadora acho eu tentando racionalizar um materialismo no fundo abjeto
quase libidinoso lascivo [...]” (KEROUAC, 2006,  p. 63).

130 “[...]  a  gente derrubava cerveja  um em cima do outro  no auge da  animação conversadeira,  falávamos e
trocávamos e emprestávamos e líamos livros e literatizávamos tanto que o pobre inocente acabou de certo modo
influenciado por mim, quer dizer, só no sentido que aprendeu a fala e o estilo, basicamente a história da geração
hip ou beat ou subterrânea [...]” (KEROUAC, 2006, p. 123).
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assim, há um grande nível de identificação e sensação de pertencimento. Apesar  de  Kerouac

não ser um dos maiores entendedores de bebop jazz ou mesmo um pertencente genuíno desse

cenário composto em maior parte por negros, ele exerce o papel chiffonier – termo usado por

Aleida  Assmann  (2011)  –  ao  apresentar  no  centro  de  sua  obra  esse  estilo  musical  e

personagens como Mardou Fox e Charlie Parker; até então periféricos e marginalizados.

Nesse sentido, Mardou Fox, a mulher negra cherokee marginalizada, e Charlie Parker,

o  músico  marginal  até  então  com  seu  talento  pouco  reconhecido,  desempenham  papéis

parecidos  na  narrativa  de  The  Subterraneans.  Ambos  foram  ignorados  nos  processos  de

legitimação e arquivamento ocorridos antes da obra e, a partir da expressão da contramemória

de Jack Kerouac, tornam-se figuras centrais e, assim, cria-se um arquivo da  contracultura e

inicia-se um relativamente lento processo de legitimação de suas culturas. Portanto, a relação

de Leo Percepeid com Mardou Fox diz muito sobre aquela do protagonista com a cultura da

qual ela faz parte, o bebop jazz e o estilo de vida boêmio de North Beach. Cabe aqui observar

a forma como Percepeid vê a cultura que lhe é  estranha e  o valor que é  dado por ele a

Mardou, uma das representantes da subcultura marginalizada norte-americana, conforme já

apontado.

2.4. O perceptivo e a raposa

Ao atribuir nomes fictícios aos seus personagens, percebe-se que Jack Kerouac utiliza

um jogo de palavras para caracterizar pessoas que geralmente são existentes na vida real. Esse

é o caso de Sal Paradise, que ao percorrer as estradas busca um paraíso, e Old Bull Lee, nome

dado a William Burroughs,  um dos integrantes  da Geração Beat  de mais  idade – ambos

personagens de  On The Road. Em The Subterraneans, é provável que isso também ocorra.

Leo Percepeid é marcado por ser perceptivo e capaz de identificar aquilo que é digno de

atenção e de ser coletado para o seu arquivo de contramemória em meio ao cenário do bebop.

Já Mardou Fox, a raposa, remete ao termo  foxy, uma mulher descrita como atraente, que é

alvo da atenção de Percepeid e, muitas vezes, vista por ele como uma caça.

A relação entre Mardou Fox e Leo Percepeid é ambígua e marcada pela oscilação entre

o amor e o ódio. Em sua primeira impressão de Mardou, Percepeid sente-se atraído por sua

aparência exótica – em uma forma de fetiche primitivista, conforme aponta Panish (2011).
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Leo decide conquistá-la e submergir no universo subterrâneo do qual ela faz parte.  Kerouac

narra: “But eyeing her little charms I only had the foremost one idea that I had to immerse my

lonely  being ('A big  sad lonely  man,'  is  what  she said to  me one  night  later,  seeing me

suddenly in the chair.) in the warm bath and salvation of her thighs [...]” (KEROUAC, 2001,

p. 7) 131. 

De início, a atração física é o que define o desejo de Leo por Mardou. Percebe-se o

fetiche por sua pele negra e pela associação que o protagonista faz de sua ascendência com o

imaginário  selvagem que  a  sociedade  conservadora  norte-americana  tem da  cultura  afro-

americana.  Contudo,  nota-se  que,  ao  aprofundar  os  níveis  de  sua  relação  com  Mardou,

Percepeid tem uma percepção mais ampla de sua cultura, deixando, em diversos momentos, o

fetichismo de lado e envolvendo-a em uma relação de trocas interculturais:

Her little brown hand is curled in mine, her fingernails are paler than her
skin,  on  her  toes  too and with her  shoes  off  she  has  one  foot  curled  in
between my thighs for warmth and we talk, we begin our romance on the
deeper level of love and histories of respect and shame (KEROUAC, 2001,
p. 19).132

É nestes  momentos  de intimidade que se percebe um crescimento do respeito  que

Percepeid tem por Mardou – mesmo que este seja oscilante. O estranhamento que Leo sente

em relação às suas origens e cultura,  contudo, voltam a surgir em diversos momentos da

narrativa,  demonstrando  que  a  discriminação  racial  está  mais  enraizada  em  sua  cultura

conservadora do que Percepeid imagina.  Leo percebe que Mardou jamais seria colonizada

pela  vida  burguesa  de  classe  média;  sua  cultura  e  suas  origens  étnicas  são  fatores  que

impedem a adequação da jovem negra a esse estilo de vida. Esse é o principal motivo de

Percepeid ver o seu próprio conforto – tanto no cotidiano, quanto social – ameaçado.

A forma como o amor e ódio se misturam na descrição que Leo Percepeid faz de seus

sentimentos por Mardou remete aos conceitos de “sagrado” e “maldito”. Segundo o linguista

francês Émile Benveniste  (1995),  no latim, ambos os termos são designados pela palavra

sacer.  Dessa  forma,  há  uma  ambivalência  nesses  termos,  existente,  segundo  Benveniste,

devido às apropriações culturais feitas do termo no decorrer de sua existência: 

131 “Mas ao ver  os pequenos encantos dela só me ocorreu a única idéia avassaladora de submergir meu ser
solitário (‘Um homenzarrão triste e solitário’, foi o que ela me disse uma noite depois, ao me ver de repente
sentado na cadeira) no banho quente e salvação das coxas dela [...]” (KEROUAC, 2006, p. 15).

132 “A mãozinha escura dela está enrodilhada dentro da minha, as unhas mais pálidas que a pele, nos dedos dos
pés também e sem sapatos ela pôs um dos pés entre minhas coxas para aquecê-lo e conversamos, começamos
nosso romance no nível mais profundo de amor e histórias de respeito e vergonha” (KEROUAC, 2006, p. 33).
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[...]  na  Idade  Média,  um rei  e  um leproso  eram ambos,  ao  pé́  da  letra,
"intocáveis",  mas  isso  não  quer  dizer  que  sacer encerre  dois  sentidos
contraditórios; foram as condições da cultura que determinaram, em face do
objeto "sagrado", duas atitudes opostas (BENVENISTE, 1976, p. 87).

A característica de “intocável” do rei leproso sugere dois sentidos: o de “sagrado”,

devido à sua posição privilegiada e relacionada à divindade, por isso, o rei não deveria ser

tocado; e a de “maldito”, devido à sua doença contagiosa e nesse caso, também, não deveria

ser tocado. Contudo, o exemplo dado não pressupõe dois significados ao termo; foi a cultura

em que ele foi usado que criou duas atitudes opostas diante do ser sagrado. Da mesma forma,

Mardou também é sagrada e intocável para Leo Percepeid. Por um lado, ela é divina, por ser

uma representante da cultura bebop, a qual Leo tanto admira e, por isso, encontra-se em um

pedestal e não deve ser tocada. Por outro lado, é uma figura marginalizada, vista pelo senso

comum  como  uma  ameaça  e  por  Leo  Percepeid  como  um  empecilho  para  uma  vida

confortável e, por isso, também não deve ser tocada. Nesses casos, o valor dado ao sagrado

também é culturalmente determinado e ambivalente.

Ao colocar em dúvida os valores de Mardou, Percepeid menciona o seu  bem-estar

(well-being), termo utilizado com frequência no decorrer de The Subterraneans e que remete

à  qualidade  de  vida  proporcionada  pelo  American  Way  Of  Life da  década  de  1950.  A

proximidade com Mardou é um fator que impede o deleite deste  bem-estar  e, portanto, há

necessidade de uma escolha entre os dois universos: a subcultura marginalizada e o prazer da

vida estável.  Sobre o seu  bem-estar  e a presença de Mardou, Percepeid relata: “[...] as tho

never I was straight with her, but crooked – never away from my chimerical work room and

comfort home, in the alien grey of the world city, in a state of WELL-BEING” (KEROUAC,

2001, p.  34)133.  Essa escolha entre  o bem-estar e a marginalização implica  em constantes

avaliações  de  Mardou,  sua  cultura  e  seu  caráter.  Por  esse  motivo,  ocorrem  frequentes

oscilações na perspectiva que Leo Percepeid possui da vida ao lado de Fox.

Em um momento de excitação, Percepeid compartilha com Mardou a admiração e o

seu  afeto  por  suas  raízes  africanas  e  destaca  o  essencialismo  existente  em  sua  cultura,

mencionando que ela seria a mulher essencial e original:

133 “[...] como se com ela eu estivesse sempre torto – nunca longe de meu quimérico gabinete de trabalho e casa
confortável, no mundo cinzento e hostil da cidade-mundo, em estado de BEM-ESTAR” (KEROUAC, 2006, p.
55).
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'Honey what I see in your eyes is a lifetime of affection not only from the
Indian in  you but  because  as part  Negro somehow you are  the first,  the
essential  woman,  and  therefore  the  most,  most  originally  most  fully
affectionate and maternal' – there now is the chagrin too, some lost American
addition  and  mood  with  it  –  'Eden's  in  Africa,'  I  added  one  time  [...]
(KEROUAC, 2001, p. 79-80).134

Esta  menção  à pureza  da cultura  africana  e  sua  comparação ao  Éden remete  à  já

mencionada visão que autores como Amiri Baraka têm de suas raízes; e que está relacionada à

ideia de que o ouvinte branco do  bebop  é incapaz de realmente compreender tal expressão

artística. Isso significa que Percepeid percebe claras distinções étnicas e culturais entre ele e

Mardou. Por vezes, ele exalta essa diferença e a coloca acima de sua própria cultura;  por

vezes, a rebaixa e a enxerga como algo que lhe comprometeria levar uma vida normal.

É perceptível que as dúvidas em relação ao caráter de Mardou são mais intensas na

segunda  parte  da  narrativa,  quando  Leo  demonstra  paranoia  e  ódio  intensos  por  Fox.

Novamente, sua descendência africana e cherokee são determinantes para o sentimento que

Leo possui por Mardou, contudo, este é revertido da admiração e fetiche por ódio. Logo em

seguida  ao  seu  instante  de  admiração,  em  um  momento  de  ciúmes,  Leo  Percepeid,  ao

caminhar ao lado de Mardou nas ruas de São Francisco, revela sentimentos de ódio existentes

em sua consciência e, neles, ressalta um preconceito racial enraizado na cultura a qual ele

abomina, mas não consegue deixar de fazer parte:

[...] but now in my hurt hate turning the other way and so walking down
Price with her every time I see a Mexican gal or Negress I say to myself,
'hustlers', they're all the same, always trying to cheat and rob you – harking
back to all relations in the past with them – Mardou sensing these waves of
hostility from me and silent (KEROUAC, 2001, p. 80).135

Mardou aceita a hostilidade em silêncio. É possível reparar, com essa forma oscilante

com a qual Percepeid trata Mardou, que há uma relação de imposição do protagonista sobre

sua companheira; um posicionamento de Percepeid em relação às etnias marginalizadas nos

134 “[...]  ‘Amor o que eu vejo nos teus olhos é uma vida cheia de afeição não só pelo teu sangue índio mas
também pelo sangue negro de algum modo você é a  mulher  primeira,  essencial  e portanto a mais,  a  mais
originariamente completamente afetuosa e maternal’ – agora ali também mortificação, algum perdido acréscimo
de estado de espírito americano – ‘O Éden fica na África’, eu disse uma vez [...]” (KEROUAC, 2006, p. 120).

135 “[...] mas agora no meu ódio mágoa virando para o outro lado e assim descendo a Price Street com ela toda
vez que vejo uma garota mexicana ou negra eu digo a mim mesmo, “putas”, são todas iguais, sempre tentando te
enganar e te roubar – pensando em todas as relações no passado com elas – Mardou sentindo essas ondas de
hostilidade vindo de mim e calada” (KEROUAC, 2006, p. 120).
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Estados Unidos nos  anos 1950,  que remete às relações entre imperialistas e colonizados,

conforme apontado no trecho citado acima. Portanto, cabe aqui discorrer um pouco sobre a

forma como a  Geração Beat,  em especial  Jack Kerouac,  vê  as  minorias  de seu país  e  a

maneira como eles lidam com o contato junto às culturas que lhe são estranhas. Esse é o caso

de grupos citados no trecho acima e que estão muito presentes na literatura beat: mexicanos e

afro-americanos,  principalmente.  Esse posicionamento  de Jack Kerouac  em relação a  tais

culturas é de grande importância para o estudo da contramemória, visto que o contato com as

culturas minoritárias compõe, em grande parte, o arquivo da contracultura que este trabalho

analisa.

Em seu trabalho intitulado  The Transnational Counterculture,  onde aborda a relação

entre a contracultura beat e a expressão do realismo mágico no México, Daniel Belgrad relata

as diversas passagens dos beats pelo México e afirma: “Clearly Mexico was an important

literary influence as well as a significant life event in the development of the Beat subculture”

(BELGRAD, 2004, p. 28)136. Em sua análise, Belgrad (2004) não descarta a possibilidade de

uma relação de déspotas/colonizados entre, respectivamente, beats e México. O autor levanta

fontes  que  interpretam os  relatos  da  presença  dos  beats  em terras  mexicanas  como uma

afirmação do imperialismo, afirmando que Burroughs, Kerouac e Ginsberg se portavam como

déspotas, nessas ocasiões. Analisando suas fontes, o autor afirma: 

They praised Mexico for its  low cost  of  living and reveled in  the ready
availability of teenage prostitutes and illegal drugs (heroin and marijuana), a
phenomenon  inseparable  from  Mexico's  political  and  economic
“underdevelopment” in comparison to the United States (BELGRAD, 2004,
p. 29).137

Contudo, Daniel Belgrad (2004) não considera a teoria anti-imperialista o foco de sua

análise, visto que esta desconsidera a relação intercultural entre os beats e a cultura mexicana.

Dessa  forma, o autor  apoia a  hipótese  de uma relação de trocas  entre  as  duas  culturas e

considera, tanto a Geração Beat, como o Realismo Mágico mexicano, formas de oposição ao

capitalismo corporativo pós-guerra, que, durante a década de 1950, conquistava cada vez mais

espaço  nos  Estados  Unidos  e  no  México. Belgrad  afirma:  “As  part  of  a  transnational

136 “O México foi, claramente, uma importante influência literária e também uma significativa experiência de
vida no desenvolvimento da subcultura Beat” (Tradução minha).

137 “Eles apreciavam o México por seu baixo custo de vida e revelavam no fácil acesso a prostitutas adolescentes
e drogas ilícitas (heroína e maconha), um fenômeno inseparável da política e economia “subdesenvolvida” em
comparação aos Estados Unidos” (Tradução minha).

112



counterculture that  inherited  the  mantle  of  the  postwar  avant-garde,  the  Beats  in  Mexico

should be understood as cultural allies of the Mexican Magic Realists, rather than as agents of

American imperialism” (BELGRAD, 2004, p. 30)138.

Também em defesa dos beats, cabe frisar que a afinidade entre estes e a cultura afro-

americana, especialmente o  bebop, relatada em  The Subterraneans, também promove uma

relação intercultural e, conforme já mencionado, criou-se uma expressão literária que se opõe

ao imperialismo corporativista norte-americano do século XX. Ao contrário de apreciar a sua

suposta  posição  social  superior,  Percepeid  não  é  totalmente  conivente  ao  racismo  e  à

dominância da cultura de classe média; ao contrário, o racismo existente em níveis profundos

de sua consciência é motivo da sua angústia. Percebe-se, na narrativa de Jack Kerouac, o

anseio pela institucionalização de uma comunidade alternativa, uma realidade idealizada, em

que a relação de Leo Percepeid e Mardou Fox fosse possível.

Além disso, é importante ressaltar que, conforme apontado no capítulo anterior,  The

Subterraneans é um relato ficcional contendo asserções condizentes com a realidade. Por esse

motivo, não se pode julgar o apreço de Jack Kerouac e da Geração Beat pela cultura afro-

americana, a partir dos atos de Leo Percepeid, personagem inspirado em Kerouac, mas que

não necessariamente reflete as suas opiniões. Leo é um protagonista com características de

um anti-herói,  visto  que  assume constantemente  seus  erros,  fracassos  e  arrependimentos.

Dessa forma, é possível que Kerouac coloque sua própria contradição na relação de Percepeid

e  Mardou.  Dificilmente  Jack  Kerouac  conseguiria  retratar  o  preconceito  vivido  por

integrantes negros da cultura bebop na década de 1950, caso a relação entre Leo Percepeid e

Mardou Fox fosse totalmente  respeitosa  e  Leo não vivesse em constante  conflito  entre  a

cultura  mainstream  norte-americana  e  a  subterrânea  do  bebop  jazz.  Nesse  sentido,  a

ambivalência  presente  em  Percepeid  é  fundamental  para  a  memória  contra  hegemônica

manifestada em The Subterraneans.

Para analisar a relação entre os beats e a cultura mexicana explorada por eles, Belgrad

(2004) resgata o termo fellaheen proposto pelo historiador e filósofo alemão Oswald Spengler

(1880-1936), termo esse relacionado a grupos que permanecem não afetados pelos grandes

movimentos históricos e, também, facilmente aplicado à contracultura situada nas margens

sociais  que sobrevivem ao impacto da modernização. Segundo Daniel  Belgrad (2004),  os

138 “Como parte de uma contracultura transnacional que herdou o manto da vanguarda do pós-Guerra, os Beats
no México devem ser vistos como um aliado cultural do Realismo Mágico mexicano e não como agentes do
imperialismo americano” (Tradução minha).
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beats  viam  os  índios  mexicanos  como  uma  subclasse  de  fellaheen  e,  por  esse  motivo,

identificavam-se com eles. Os  fellaheens  para Jack Kerouac e a Geração Beat são aqueles

considerados por eles companheiros  de marginalização, como, por exemplo,  comunidades

afro-americanas, mexicanos vivendo nos Estados Unidos, índios norte-americanos, artistas de

rua. Em suma, grupos que sobrevivem à opressão da cultura dominante do consumo, mesmo

que estes tenham sofrido mudanças no decorrer de suas existências. A Geração Beat e seus

fellaheens muitas vezes compartilham espaços e, dessa proximidade, surge o convívio. Este é

o  caso  de  North  Beach,  região  de  São  Francisco  descrita  em  The  Subterraneans, onde

diversos grupos marginalizados convivem em um ambiente boêmio.

Em The Subterraneans, esse tipo de identificação ocorre entre Leo e Mardou devido às

raízes culturais de Fox e as experiências na estrada de Percepeid; em ambos os casos há a

adoção, mesmo que por vontade própria, de um estilo de vida marginalizado que foge aos

parâmetros da modernidade e do progresso. Percepeid comenta sobre a forma como ele se

identifica  com Mardou  e  suas  experiências,  o  que  o  levou a  entender  o  que  ele  tem de

semelhante com a companheira:

Concern  for  her  father,  because  I'd  been  out  there  and  sat  down on  the
ground and seen the rail and steel of America covering the ground filled with
the bones of old Indians and Original Americans. – In the cold grey fall in
Colorado and Wyoming I'd worked on the land and watched Indian hoboes
come suddenly out of brush by the track and move slowly [...] (KEROUAC,
2001, p. 18-19). 139

Tendo  isso  em  mente,  podemos  dizer  que  Percepeid  vê  Mardou  como  uma

companheira fellaheen e se identifica com a sua origem – um povo que vive de forma muito

distinta da cultura moderna. Sendo assim, o fato do personagem conviver e se interessar por

culturas  que  fogem  aos  padrões  do  American  Way  Of  Life pode  ser  visto  como  uma

contraposição à cultura dominante. Apesar de Jack Kerouac e seus  fellaheens  das culturas

minoritárias  coexistentes  nos  Estados  Unidos  na  década  de  1950  resistirem  à  intensa

instauração do American Way of Life, não se pode dizer que estes se opõem à modernização,

conforme aponta Belgrad (2004). Acredita-se que a Geração beat vê o contágio das culturas

sobreviventes e minoritárias como uma característica da modernização, a qual proporciona

139 “Preocupação com o pai dela, que eu também já perambulara pelo mundo e me sentara no chão e vira as
estradas de ferro da América cobrindo o chão cheio de ossos de velhos índios e habitantes originais da América.
– No outono frio cinzento do Colorado e Wyoming eu havia trabalhado a terra vendo vagabundos índios aparecer
de repente do mato perto da trilha andando devagar [...]” (KEROUAC, 2006, p. 32).
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oportunidades  para que artistas  de  vanguarda  apropriem-se  dessas  culturas  para  a  criação

artística. Dessa forma, através de relatos literários como  The Subterraneans, busca-se uma

institucionalização  desse  aspecto  da  modernização.  Além  disso,  diversos  efeitos  dessas

mudanças  são  apropriados pela  literatura  beat  de  forma  a criar  expressões  como a  prosa

espontânea, conforme já exposto.

Outra dimensão marcante na relação de dominante e dominado entre Leo e Mardou é a

sexualidade.  De acordo com Daniel  Belgrad (2004),  para  os beats,  sexo era  um símbolo

natural  de comunhão e cita  o exemplo de  The Subterraneans,  em que Kerouac iguala os

conceitos de sexo e comunhão na relação entre Mardou e Leo Percepeid. Para exemplificar,

Belgrad cita o seguinte trecho da obra: “[…] the intimacies of young lovers in a bed, high,

facing eye to eye, breast to breast naked, organ to organ, knee to shivering goose-pimpled

knee, exchanging existential and lover-acts for a crack at making it […]” (KEROUAC, 2001,

p. 7)140. Considerando que o sexo é uma forma de comunhão entre Mardou e Leo, novamente,

se percebe a imposição de Leo sobre sua parceira. Devido ao fato de Mardou ter passado

grande parte  da sua vida  sexualmente inativa,  Percepeid impõe-se de  forma a  reeducá-la

afetivamente  e  sexualmente,  remetendo  novamente  à  sua  imagem  de  déspota.  Percepeid

relata:

Never did she use the world love,  even that  first  moment after  our wild
dance when I carried her still on my lap and hanging clear to the bed and
slowly  dumped  her,  suffered  to  find  her,  which  she  loved,  and  being
unsexual her entire life (except for the first 15-year-old conjugality which
for some reason consummated her and never since) […] (KEROUAC, 2001,
p. 16).141

Devido  a  essa  peculiaridade  de  sua  relação,  em  alguns  momentos  da  história,

Percepeid demonstra o desejo de ser o mentor sexual de Mardou, de guiá-la na forma como

ela poderia obter prazer na relação. O seguinte trecho exemplifica esse desejo: “We hugged,

we held close – it was like love now, I was amazed – we made it in the living-room, gladly, in

chairs,  on  the  bed,  slept  entwined,  satisfied  –  I  would  show  her  more  sexuality  -”

140 “[...] intimidades de jovens amantes na cama, ligados, olho a olho, peito nu a peito nu, órgão a órgão, joelho a
joelho, arrepiado trêmulo, trocando atos amorosos e existenciais pela tentativa de conseguir [...]” (KEROUAC,
2006, p. 16).

141 “Nunca em uma vez ela usou a palavra amor, bem naquele primeiro momento depois da nossa dança louca
quando a carreguei ainda no meu colo solta até a cama e lentamente pousei-a, deixei-me encontra-la, o que ela
adorou, e tendo vivido toda a sua vida sem sexo (fora a primeira conjugalidade aos quinze anos de idade e que
por algum motivo a consumiu e depois nunca mais) [...]” (KEROUAC, 2006, p. 28).
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(KEROUAC, 2001, p. 32)142.

Se Percepeid é o mentor de Mardou, no que diz respeito à sexualidade, Mardou, por

sua vez, é quem tem o maior entendimento acerca do jazz bebop e o auxilia a compreender o

estilo musical. Contudo, por ser membro enraizado nessa subcultura, Mardou não partilha da

mesma  excitação  e  atração  pelo  desconhecido  que  Percepeid.  Pelo  contrário,  em  uma

conversa  sobre  o  bebop,  a  jovem  negra  demonstra-se  indiferente  à  expressão  musical.

Kerouac narra: “[...] Mardou, who, impressed, forewarned, understanding everything, makes

solemn statements about bop, like, 'I don't like bop, I really don't, it's like junk to me, too

many junkies are bop men and I hear the junk in it'” (KEROUAC, 2001, p. 84)143. Além disso,

Mardou viveu a marginalização ligada ao estilo de vida do bebop, diferente de Percepeid, que

tem aquele cenário como uma forma de evasão da vida normativa.

Dessa forma, Mardou é entendedora do bebop e, por isso, não se comove tanto com o

estilo. Mesmo demonstrando certo descaso com o estilo, Fox está em posição superior quanto

ao entendimento da música e isso a coloca acima de Percepeid no quesito inserção à cultura

bebop,  visto  que  ela  é  uma  integrante  genuína  do  meio  em  que  ambos  frequentam.  É

interessante, para este estudo da  contramemória, destacar que Mardou compara o  bebop  ao

lixo, que, para Kerouac, é um lixo merecedor de ser coletado e colocado no centro de sua

narrativa.  Leo  Percepeid,  ao  contrário  de  Mardou,  enxerga  o  bebop  como  uma  recém-

descoberta fascinante e, em resposta ao descaso de Mardou pelo estilo, responde: “[...]  'But

you never like what you come from' (looking at Mardou). – 'What do you mean?' – 'You're the

child of Bop,’ [...]” (KEROUAC, 2001, p. 84)144.

A visão que Percepeid tem de Mardou e do  bebop é de que ambos têm a mesma

origem, uma forma de essencialismo que remete às narrativas de Amiri Baraka (1995) sobre o

bebop.  Devido  ao  fascínio  pela  origem de  Mardou  e  por  considerá-la  “a  filha  do  bop”,

Percepeid vê Fox como uma companheira fellaheen e, assim, estabelece um relacionamento

de natureza intercultural – semelhante à relação que Daniel Belgrad (2004) analisa entre a

142 “Nos abraçamos, apertamos com força – agora era com amor, fiquei maravilhado – transamos na sala, felizes,
nas  cadeiras,  na  cama,  dormimos  enrodilhados,  satisfeitos  –  eu  ia  mostrar  mais  sexualidade  a  ela  –”
(KEROUAC, 2006, p. 51).

143 “[...] Mardou, a qual, impressionada, prevenida, sabendo tudo, faz afirmações solenes sobre o bop como ‘Não
gosto de bop, não gosto mesmo, pra mim é que nem heroína, tem tanto viciado que é músico de bop que quando
eu ouço é como se eu ouvisse heroína” (KEROUAC, 2006, p. 126).

144 “[...] ‘Mas a gente nunca gosta da coisa de onde a gente saiu’ (olhando para Mardou). – ‘O que você quer
dizer?’ – ‘Você é filha do Bop’ [...]” (KEROUAC, 2006, p. 126).
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Geração Beat e a cultura mexicana. É  através  da  relação  entre  Mardou  e  Percepeid  que

Kerouac  obtém  êxito  em  retratar  a  geração  bebop subterrânea.  Ao  colocar  Mardou  e  o

universo cultural  a que ela pertence no centro de sua narrativa  – mesmo que haja  tantas

controvérsias na relação entre  ela e  o  narrador,  abordadas  anteriormente –,  Jack Kerouac

manifesta, assim, o que é denominado neste trabalho de contramemória; um relato que vai

além da memória oficial; uma memória que busca os descartes dos arquivos oficiais e que

tem como objeto principal, nesse caso, a contracultura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O escritor norte-americano Jack Kerouac se destaca em meio à Geração Beat, devido

ao sucesso de vendagens de  sua obra  On The Road, o  impacto que  esta  causou sobre a

geração  jovem  dos  anos  1950  e  a  forma  como  essa  cultura  desenvolveu-se  na  década

seguinte, com a popularização da contracultura entre a geração hippie. 

O ideal da contracultura, incluindo a Geração Beat, é opor-se à cultura mainstream e

seus padrões conservadores, principalmente no que diz respeito à cultura corporativista e a

obsessão pelo progresso e pela modernização, ideais em ascensão, durante a década de 1950.

Outro fator que contribuiu para a popularização dessa geração foi o fato de disseminarem o

ideal do dropout. Ligado à tradição literária norte-americana do relato de viagem, o dropout

está presente em diversas obras literárias mencionadas no primeiro capítulo deste trabalho;

mas On The Road foi a obra literária que mais influenciou os jovens norte-americanos a fugir

da realidade entediante da classe-média, optando por uma vida mais livre, pelas estradas.

Apesar do destaque recebido pela Geração Beat entre as expressões de contracultura –

considerada  por  muitos  como sua primeira  expressão  norte-americana  – o grupo foi,  por

muito  tempo,  subestimado  pelas  instituições  responsáveis  por  legitimar  as  expressões

culturais, inclusive, o meio acadêmico. O motivo desse descaso deve-se, em maior parte, pela

relação do grupo com culturas marginalizadas e minoritárias, que também foram, por muito

tempo, desprezados pela cultura dos experts. Por isso, destaca-se a importância de trabalhos

como este e a coleção de estudos reunidos por Jane Skerl (2004), Reconstructing The Beats,

que visam analisar mais profundamente a contribuição da Geração Beat para a contracultura,

deixando um pouco de lado os estereótipos ligados à rebeldia e à ignorância. Este trabalho,

por exemplo, apontou diversas relações do autor Jack Kerouac com expressões de cânones

literários, além da forma como este reconhece o valor do bebop, não somente para a cultura

afro-americana, mas para todos os ouvintes desse estilo que se veem excluídos. Dessa forma,

apontando essas relações, é possível fazer uma leitura mais profunda de The Subterraneans e

ver como suas diversas referências interagem na expressão da memória do autor.

Portanto, percebe-se que na memória expressa por Jack Kerouac há uma miscelânea de

referências já consolidadas no âmbito acadêmico e cultural e, ao mesmo tempo, o contágio de

culturas ainda em processo de formação que estão ainda distantes de serem legitimadas. Com

isso, em meio ao conflito entre expressões modernas, de vanguarda, e o surgimento da arte
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pós-moderna,  a  Geração  Beat  desempenha  um  importante  papel  para  o  fim  do  Grande

Divisor; em outras palavras, a divisão categórica entre a alta cultura e a cultura de massa.

A geração de escritores e poetas, da qual Jack Kerouac fez parte, formou uma ponte

entre as expressões de vanguarda dos anos 1920 e 30 e a contracultura das décadas de 1950 e

60,  usando temáticas  e  estilos  de vanguardas  europeias  e  norte-americanas  para tratar  de

expressões  da  contracultura pouco  visadas  pelas  instituições  legitimadoras.  The

Subterraneans de Jack Kerouac, especificamente, exerce esta função devido às descrições

feitas pelo autor, de uma cultura na época considerada uma espécie de lixo cultural;  uma

cultura popular apreciada somente por um extrato da população negra e marginalizada norte-

americana.

Kerouac  relata,  em  The  Subterraneans, a  formação  de  uma  subcultura  que  busca

institucionalizar-se  e  criar  um espaço alternativo  que  se  diferenciasse  da  vida  tradicional

burguesa  da  classe  média  norte-americana.  Nesses  espaços,  muitos  de  seus  integrantes

buscavam criar uma comunidade em que fosse possível a sensação de pertencimento e de

distanciamento da cultura  mainstream,  opressora das minorias que não se encaixavam em

seus parâmetros. A vida boêmia e o  bebop foram as alternativas encontradas pelos jovens

norte-americanos, brancos e negros, durante a década de 1950. O  jazz  bebop,  com  seu

ritmo  acelerado,  causou  estranhamento  aos  ouvintes  do  tradicional  e  refinado  swing  jazz

devido às suas notas musicais comprimidas e seu público socialmente marginalizado. O estilo

bebop reflete  bem  a  urgência  da  vida  moderna  e  a  intensidade  com  que  as  mudanças

proporcionadas pelo desenvolvimento econômico e tecnológico acelerado afetaram a cultura.

A fluidez do  bebop foi de grande influência para o estilo de escrita desenvolvido por Jack

Kerouac, a prosa espontânea, visto que o autor norte-americano buscava traduzir a urgência, o

ritmo e todas as características possíveis desse estilo. Ambos, o bebop e a prosa espontânea,

traduzem diversas consequências da modernização e forma como sua velocidade afetou o

cotidiano. Para transpor esse efeito para sua arte, Jack Kerouac e Charlie Parker comprimem

e eliminam tudo que é desnecessário: palavras, pontuações ou notas musicais que impeçam a

fluidez do ritmo.

Conforme apontado neste trabalho, a prosa espontânea deve muito também ao fluxo de

consciência,  desenvolvido  principalmente  por  autores  da  vanguarda  literária  do  início  do

século  XX.  A abordagem da  profundidade  psicológica  dos  personagens  e  a  tentativa  de

retratar  o  fluxo  intenso  de  pensamentos  causados  pela  intensa  modernização  são
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características  herdadas  de  autores  amplamente  estudados  e  reconhecidos  da  literatura

moderna. Novamente, se percebe o cânone literário misturando-se à cultura marginalizada.

Como  componente  de  uma  contracultura  em  ascensão,  o  bebop  jazz é  um  estilo

musical considerado por escritores como Amiri Baraka e James Baldwin como uma expressão

de  raiz  africana  que  realiza  o  importante  papel  de  tornar  a  população  afro-americana

consciente de suas origens e de sua necessidade de união. Jack Kerouac não é um integrante

original dessa cultura,  mas desloca-se para esse universo como rota de fuga da realidade

pouco excitante da classe média norte-americana e de seus valores conservadores. Contudo, o

personagem de Jack Kerouac em  The Subterraneans opta,  ao final da história,  por deixar

Mardou Fox e  permanecer  em seu  conforto  e  sua vida  estável.  Essa não é  uma decisão

somente de Leo Percepeid; em On The Road, após ser deixado por Dean Moriarty no México

enquanto estava doente, Sal Paradise dá as costas ao companheiro da vida instável na estrada.

É importante ressaltar, contudo, que mesmo que esses personagens de Jack Kerouac

abandonem o grupo marginalizado onde eles se inserem durante suas narrativas, eles sempre

levam consigo  um pouco da  cultura  estranha com a  qual  conviveram –  um farrapo,  um

pedaço de lixo que é posteriormente colocado em seu arquivo literário. Por esse motivo, este

trabalho não segue a mesma linha da elaboração de Jon Panish (2011) – uma das poucas

análises encontradas sobre The Subterraneans –, que considera a visão de Jack Kerouac sobre

a cultura afro-americana primitivista e racista. Essa hipótese pouco considera o esforço de

Jack Kerouac em expressar uma contramemória e, através dela, elevar a cultura do bebop ao

nível do cânone. Além disso, essa abordagem também desconsidera o caráter ficcional de The

Subterraneans,  apontado  neste  trabalho,  pois  associa,  de  forma  categórica,  todas  as

experiências e pensamentos do personagem Leo Percepeid a Jack Kerouac.

Ao tomar como objeto principal de sua narrativa uma expressão cultural que até então

havia sido ignorada pelo processo de arquivamento e legitimação realizado por instituições

conservadoras – como o establishment no contexto do American Way Of Life –, Jack Kerouac

forma  um  arquivo  alternativo  e  expressa  o  que  Aleida  Assmann  (2011)  denomina  de

contramemória. Como o chiffonier de Baudelaire, Leo Percepeid recolhe o que é descartado

pela cidade de São Francisco e o coloca no museu de sua própria memória.

Este trabalho conclui, portanto, que a  contramemória expressa por Jack Kerouac em

The Subterraneans é como uma colcha de retalhos composta por descartes da cultura oficial –

como o bebop e a cultura boêmia de North Beach – e, ao mesmo tempo, é construída a partir
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de referências do cânone literário; entre eles, diversos autores mencionados neste trabalho,

como Virginia Woolf, Fiodor Dostoiévski e Charles Baudelaire.

Através desta  analise,  é perceptível como o texto de Jack Kerouac é carregado de

textos literários e o fato de que o autor não demonstra o desejo de renegar essas leituras. Pelo

contrário,  grande  parte  de  sua  memória  literária  está  clara  e  até  mesmo  explicitamente

nomeada  em  seu  texto.  Ao  contrário  de  diversos  artistas  de  vanguarda  que  buscam

desconstruir  a  literatura,  voltando-se  contra  grande  parte  de  sua  tradição  literária,  Jack

Kerouac utiliza esta herança como forma de legitimar-se. Percebe-se  que  um  dos  objetivos

de Jack Kerouac, ao construir esse mosaico de referências, é trazer a cultura marginalizada

coletada por ele ao nível de suas outras referências,  expressando de forma entusiasmada,

como o bebop, por exemplo, o impacta. Dessa forma, Kerouac retrata em The Subterraneans

a contracultura de sua época através de um relato de contramemória.
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ANEXOS

Anexo 1 – Matéria “Blame these 4 men for the Beatnik horror” (parte 1).
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Anexo 2 – Matéria “Blame these 4 men for the Beatnik horror” (parte 2).
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Anexo 3 – Tabela: nome dos personagens de Jack Kerouac e seus nomes verdadeiros.

Fonte:  KEROUAC, Jack.  O livro dos sonhos. Tradução de Milton Persson. Porto Alegre:
LP&M, 2005. p. 6-7.
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