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Resumo: Este trabalho, fruto de nossa pesquisa de Iniciação Científica, tem como objetivo 

refletir sobre a mistificação do “vagabundo” na obra de Jack Kerouac. Em sua produção 

literária, Kerouac procurou unificar literatura e vida: ao passo em que escrevia suas obras, 

acrescentava nelas suas vivências. O recorte proposto para a presente discussão contempla o 

romance On the Road (1957) e o livro de contos Viajante Solitário (1960), nos quais tentamos 

destacar a santificação do marginal – cujo estilo de vida, para o escritor, representa a única 

forma verdadeira de liberdade. Kerouac sempre manteve conexões com o misticismo e, em 

suas obras, mostrou a materialização de seus pensamentos místicos e a santidade atribuída ao 

mochileiro viajante, santo por não manter apegos e por ter, como principal perspectiva, a 

liberdade. Para refletir sobre essas questões, buscamos, entre outros, o suporte teórico de 

Claudio Willer (2009; 2014). 

 

Palavras-chave: Literatura beat; Jack Kerouac; Misticismo/marginalidade. 

 

 

Para o círculo beat e toda a sua ideologia, a figura do marginal possui grande 

significância. Ao nomeá-los transgressores e rebeldes, damos a eles qualidades marginais, 

pois os beats foram – e seus personagens, em suas obras, representam – marginais 

desregrados, indivíduos que cultuavam a rebeldia e que viviam à margem, por defenderem 

temas e ideologias que a “próspera” sociedade americana dos anos 1940 e 1950 preservavam 

como risco e exceção para os costumes familiares e religiosos. O movimento beat é entendido 

como um marco. O rompimento de inúmeras amarras conseguido pelos escritores norte-

americanos foi precursor dos movimentos juvenis da década de 1960, e, segundo Claudio 

Willer, hoje o mundo respira mais livre graças aos beats.  
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O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a figura do “marginal santificado” em 

Jack Kerouac. A princípio, procuraremos definir a figura do marginal, para, em seguida, 

penetrarmos a concepção de rebeldia proposta por Kerouac em suas obras: por meio do 

misticismo e de toda a sua criação literária, o autor vestiu o marginal, ou o vagabundo de 

estrada, com sagradas idealizações, tornando-o santo, elevando-o a uma concepção muito 

maior do que a do simples sujeito transgressor e “expulso” da sociedade.  

O marginal representa muito mais do que a idealização de um criminoso. Se nos 

voltarmos para caracterizações clássicas do cinema, por exemplo – James Dean no papel de 

delinquente juvenil em Rebel Without a Cause (1955), ou Matt Dillon em seu papel de herói 

da classe operária em The Outsiders (1983) –, o marginal desperta a rebeldia, e tais 

personagens que quebram as regras e desafiam de alguma forma as propostas conservadoras 

se tornam heróis juvenis. Sua marginalidade romantizada se torna atraente.  

O espírito marginal dá acesso a características que só por meio da rebeldia, 

manifestada na margem da lei, conseguem ser adquiridas. Mas é preciso assinalar que a ideia 

de rebeldia nem sempre se dá pela condição social. Tomar o marginal como sendo de classes 

inferiores dentro da sociedade, partindo unicamente de uma concepção econômica, implica 

em uma ideia muito mais política do que heróica – que é aquela que perseguimos neste 

estudo. Mais adiante, analisaremos, por exemplo, a despossessão de bens materiais, 

perpetuada na obra de Kerouac como uma ferramenta para a santidade.  

Se a sociedade possui um conjunto de regras, fazem parte dela aqueles que o seguem, 

que se enquadram nos padrões, e aqueles que não comungam da mesma ideologia, colocando-

se fora dela e tornando-se marginais. Por exemplo, em uma sociedade na qual a maioria das 

pessoas defende morais religiosas (tomemos o cristianismo como paradigma, por tratar-se da 

religião predominante no ocidente), aquele que se torna transgressor dessas morais – morais 

que operam contra determinados comportamentos sexuais, violência ou uso de drogas, e até 

mesmo contra o contato com ideias que se contrapõem idelogicamente às leis propostas pela 

Bíblia é, por excelência, um marginal.  

Tendo em vista a caracterização de personagens como Arturo Bandini, de John Fante, 

Henry Chinaski, de Charles Bukowski, e Dean Moriarty, de Jack Kerouac, entre outros, cria- 
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se em torno da marginalidade uma idealização romântica, cujas raízes remontam a poetas 

como Byron e Rimbaud. A marginalidade condiciona um melancólico orgulho dado no limiar 

das morais e dos frutos boêmios que praticam a aversão do perfil cotidiano do homem 

crismado e da mulher que guarda toda a filosofia da virgem imaculada. O marginal se torna o 

que há muito é pregado: a romântica criação do homem que salta da segurança de sua 

normalidade e conformação para se tornar o desconexo, cuja contemplação é a liberdade de 

rebelião. Por meio desse salto para além do muro puro da sociedade, os beats tornam suas leis 

e morais passíveis de acusação, imbuídos de sua ferocidade literária, insuficiente e careta.  

A partir dessa caracterização, no que pese seu teor generalizante, é possível entender 

como o marginal de Kerouac se distingue de uma ideia mais comumente disseminada da 

figura do marginal. Para essa análise, tomaremos por base os romances On the Road (1957) e 

Viajante Solitário (1960). Em On the Road, trataremos de dois personagens: Sal Paradise – 

alter-ego de Kerouac –, e o Santo herói Dean Moriarty – alter-ego da figura beat Neal 

Cassady. Em Viajante Solitário, trataremos de Jack Duluoz, também alter-ego do autor. 

Devemos ter em mente que as obras de Kerouac podem ser lidas como autobiográficas, pois, 

na tentativa de criar a “Lenda de Duluoz”, o escritor transmitia para as folhas experiências 

próprias. Kerouac se dedicava ao místico – fora, muitas vezes, um devoto, como veremos 

logo adiante – e, ao representar as viagens de Sal e Dean em On the Road, o escritor estava 

construindo uma obra baseada em suas experiências com a libertação, seu contato com o 

espírito e a religiosidade. Segundo Willer, 

  

Kerouac afirmou, de modo cada vez mais insistente, sua fé católica. Utilizou 

a terminologia e os símbolos dessa religião. Mesmo antes de desistir do 

budismo e reingressar na fé católica, havia escrito, em 1956, Visões de 

Gerard, impregnado de catolicismo. Mas nunca foi um praticante: não ia à 

missa nem comungava ou, menos ainda, vivia conforme seus preceitos – a 

não ser na infância (...). Seu individualismo foi maior que a sua fé. Ser 

“místico e louco”, como se declarou, correspondia a ser livre (WILLER, 

2014, p. 44).  

 

Para chegarmos até a liberdade fundadora da mística do marginal, precisamos 

compreender o conflito do escritor com o misticismo. Jack Kerouac passou por uma formação  
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católica em Lowell – muito dessa época é relatado no livro Visões de Gerard, obra com 

imenso peso existencialista e religioso, em que o autor descreve as lembranças de infância 

com seu irmão Gerard, que faleceu ainda menino. A formação católica não o tornou um 

frequentador da instituição, porém, ainda segundo Willer, tal formação ajuda a explicar a 

inclinação do autor para o místico. Embora não fosse um devoto que honrasse as datas de 

culto, Kerouac possuía alma mística, pois é certo que durante sua vida, em seus conflitos 

existenciais, sempre se conflitou com a religião, questionando “um Deus” ou recriando odes à 

alma humana. Mas não se limitava a questionamentos e conflitos: Kerouac nomeou-se místico 

e livre a partir de seu contato com a estrada e com a única liberdade que lhe era real, a de um 

Vagabundo Iluminado. Para Gerald Nicosia, grande pesquisador do ícone beat, “Kerouac 

nunca nos deixa esquecer que seus personagens estão em uma busca religiosa” (NICOSIA, 

1983, p. 347). Willer descreve essas experiências místicas da seguinte forma: 

 

São, por definição, as experiências místicas, entendendo misticismo como a 

relação individual com o sagrado de como modo de experiência religiosa e 

de expressão sempre na fronteira da transgressão, da ruptura com a religião 

instituída, normativa, frequentemente ultrapassando essa fronteira (...) 

místicos são rebeldes religiosos por excelência (WILLER, 2014, p. 44). 

 

Para que haja o misticismo, com base em Kerouac, é preciso romper os laços com a 

instituição; a quebra com a religiosidade instituída não apaga o seu deus. A licença individual, 

aqui, diz respeito a um contato “particular” com o sagrado, sem que os tubos de algo místico 

sejam desconectados. Não há como haver transgressão, desregramento, seguindo as leis 

religiosas cristãs: “Para os transgressores religiosos, trata-se de liberdade no mundo, 

permissão para fazer tudo” (WILLER, 2014, p. 14). Não é preciso o assassínio da religião 

para a existência do misticismo: trata-se de uma quebra. Kerouac, ao longo de sua vida, se 

conflitou com a existência de Deus. Sua rebeldia mística lhe deu acesso a conhecimentos que 

tornaram a marginalidade santa, atribuindo ao vagabundo mochileiro a única liberdade e 

sabedoria verdadeiras. Em primeira instância, trata-se de um ato de transgressão; porém, toda 

essa construção do marginal possui laços místicos, uma busca espiritual. 
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Tomando On the Road como base para explicar a “liberdade absoluta”, encontramos 

na obra a busca do personagem Sal Paradise por uma identidade espiritual. On the Road não 

trata apenas de uma viagem por aventuras e novas descobertas, para histórias de um jovem 

viajante louco pra viver, e sim, em um sentindo muito mais amplo, da construção de uma 

identidade baseada na liberdade espiritual. Utilizaremos algumas passagens de On the Road 

para a compreensão de dois aspectos: a santificação do marginal Dean Moriarty, e a 

construção espiritual do personagem Sal Paradise.  

Dean Moriarty é o alter-ego de Neal Cassady, companheiro de estrada de Kerouac, e 

personagem importante dentro da geração beat. A influência de Neal sobre Kerouac é 

representada na obra. O livro de Kerouac se inicia e termina fazendo menções ao “Adônis de 

Denver”, assim como Ginsberg o considerava. Ginsberg também considerava Cassady, 

conforme mencionado por Willer, como “herói protótipo” de Kerouac: com seu jeito 

desarticulado e compulsivo, Cassady tornou-se um símbolo quando foi mistificado e tornado 

herói em On the Road. Kerouac faz referências profundas ao companheiro: “Apesar da nossa 

profunda diferença de caráter, ele me fazia lembrar um irmão há muito esquecido” 

(KEROUAC, 2004, p. 27). Tal relação funciona como um impulso para a liberdade espiritual 

que o autor beat buscava, pois Dean Moriarty, na obra, funciona como uma “ferramenta” ou 

guia para o alcance espiritual. O herói desregrado de On the Road representava, para Kerouac, 

o vagabundo santificado. Era ele o modelo ideal para idealizar e representar a santidade: 

  

E eu podia ver uma espécie de iluminação sagrada transpassando sua 

inspiração e suas visões, que ele tratava de descrever tão torrencialmente que 

as pessoas nos ônibus se viraram para ver quem era aquele “maluco 

superligado” (KEROUAC, 2004, p. 23). 

 

Ao longo da obra, o escritor confirma cada vez mais sua fascinação por Cassady, e, ao 

passo que o caracteriza, atribui a ele uma espécie de rebeldia e iluminação que o atraem: “A 

primeira impressão que tive de Dean foi a de um Gene Autry mais moço – esperto, esguio, 

olhos azuis, com um genuíno sotaque de Oklahoma –, um herói de suíças do oeste nevado” 

(KEROUAC, 2004, p. 20). A delinquência e a vida na estrada de Dean davam indícios de que 

o personagem era o completo marginal santo e, a partir dele, as experiências de Sal Paradise  
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na estrada se iniciaram, assim como é mencionado no início do livro: “Dean, como é fácil 

imaginar, começou a envolvê-lo com aquela alma insinuante e amorosa que só mesmo um 

verdadeiro vagabundo podia ter” (KEROUAC, 2004, p. 25).  

Segundo Willer, assinalando o que o próprio Kerouac havia comentado, On The Road 

possui traços épicos, sendo considerado por muitos críticos como uma Epopeia. Não nos 

aprofundaremos nesse aspecto. Interessa-nos, aqui, a compreensão de Dean como sendo o 

herói da narrativa. Willer assinala que: “Em On the Road e Visões de Cody, o herói dessa 

epopeia é Cassady, por reunir (no julgamento de Kerouac) as qualidades do vagabundo 

marginal; por isso, equiparado a um santo” (WILLER, 2014, p. 142). Portanto, Dean 

Moriarty/Neal Cassady representou para Kerouac não apenas o espelho e o acesso à estrada 

em sua busca, como também o marginal detentor da sabedoria e da iluminação.  

Tendo abordado as qualidades do vagabundo iluminado, devemos nos voltar, agora, 

conforme mencionado acima, para a busca espiritual e da liberdade absoluta do alter-ego de 

Kerouac. Conforme Willer, 

  

Kerouac foi o autor beat que mais elaborou metáforas da condição superior 

da marginalidade, apresentando-a como via para o conhecimento. Tratou 

vagabundos errantes como iniciados, sábios que, através de suas 

experiências, do trânsito pelo lado obscuro da realidade, tiveram acesso à 

gnose, à revelação de mistérios (WILLER, 2014, p. 61).  

 

A construção da santificação, para Sal Paradise, consistiu em sua saída para a 

libertação, e podemos assinalar, nesse percurso, dois momentos: em primeira instância, a 

saída do personagem e a idealização de liberdade; em seguida, sua transformação a partir do 

acesso à gnose, à santidade que fora idealizada.  

Toda a ideologia do novo estilo de marginal que definido por Kerouac depende de um 

embasamento religioso maior, pois a santidade por meio da despossessão é característica 

fundamentalmente budista, religião em que o escritor se aprofundou com severa devoção. Do 

culto ao budismo o escritor aprimorou vocábulos e identidade à santidade. O budismo prega a 

despossessão da materialidade, em uma vida direcionada com a harmonia. No último capítulo 

de Viajante Solitário, intitulado “O vagabundo Americano em Extinção”, Kerouac faz  
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referências ao marginal despossuído da materialidade, e de certa maneira eleva-o a um imenso 

grau de santidade e sabedoria: “Jesus era um estranho vagabundo que caminhava sobre a 

água. Buda também foi um vagabundo que não prestava atenção aos outros vagabundos” 

(KEROUAC, 2006, p. 210). Tanto Jesus quanto Buda representam, aqui, figuras religiosas, 

símbolos da fé e da ideologia cristã e budista; norteadores e motivadores. Comparado aos 

dois, o marginal, o vagabundo de Kerouac, adquire a santidade.  

O escritor observa que “Não há nada mais nobre do que aturar algumas 

inconveniências como cobras e poeira por amor à liberdade absoluta” (KEROUAC, 2006, p. 

207). Foi o que Sal Paradise fez. Rumo ao oeste para reencontrar seus amigos Dean e Carlo, o 

personagem cruza o país por meio de caronas e, com as provisões às costas, assinala, já em 

On the Road: “Em algum lugar ao longo da estrada eu sabia que haveria garotas, visões e tudo 

mais; em algum lugar a pérola me seria ofertada” (KEROUAC, 2004, p. 28). A pérola, 

segundo Claudio Willer, diz respeito à anamnese, que ocorrerá na estrada. Diante disso, a 

estrada se torna um processo. Ainda com base em Willer: “Howard Cunnel, organizador e 

prefaciador da recente edição do manuscrito original de On the Road, observa: „Sabemos que 

o romance (On the Road) é bem mais uma busca espiritual do que um guia de como se tornar 

um hipster‟” (WILLER, 2014, p. 12).  

A citação que faz referência à “pérola” mostra a idealização de Sal Paradise diante de 

sua partida. A idealização o coloca na linha de partida. As duas citações seguintes nos 

servirão para assinalarmos esse ponto de partida, e também as utilizaremos para materializar o 

personagem, trazendo à tona seus aspectos antes do afrontamento com a anamnese. Já no 

início da obra, o autor assinala: 

 

Com a vinda de Dean Moriarty começa a parte da minha vida que se pode 

chamar de vida na estrada. Antes disso eu tinha sonhado muitas vezes em ir 

para o Oeste conhecer o país, mas não passavam de planos vagos e eu nunca 

dava a partida (KEROUAC, 2004, p. 19).  

 

E no trecho seguinte, páginas adiante, depois de se despedir de Dean e Carlo, que 

viajavam rumo ao Oeste: “E foi exatamente assim que toda minha experiência na estrada de  
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fato começou, e as coisas que estão por vir são fantásticas demais para serem contadas” 

(KEROUAC, 2004, p. 26.) 

As duas citações relatam a euforia do personagem diante do desejo de saída para o tão 

sonhado oeste de Dean Moriarty. Ao longo da obra, Sal/Kerouac passa por situações e 

reflexões. Em uma delas, em sua “carona mais fantástica”, encontra um verdadeiro 

vagabundo, Mississipi Gene, a quem atribui sabedoria: “Embora Gene fosse branco, havia 

algo da sabedoria de um negro experiente nele, e algo que lembrava demais Elmer Hassel, o 

viciado de Nova York” (KEROUAC, 2004, p. 48). Quando o escritor menciona “a sabedoria 

de um negro”, é o mesmo que suas referências aos índios e mexicanos, já que, em sua obra, 

ele retrata afeição pelas minorias – e os marginais, para ele, são por excelência detentores da 

sabedoria santa. Segundo Willer, “Mississipi Gene representa a exceção, a minoria social. Por 

conseguinte, detém a sabedoria: a mesma dos negros e delinquentes como Huncke (Hassel em 

On the Road)” (WILLER, 2014, p. 65). 

Um ponto do livro em que podemos assinalar um traço da anamnese do personagem é 

quando Sal Paradise conhece uma mexicana chamada Terry, e passa a viver com ela enquanto 

trabalham colhendo algodão. Em um momento desse trecho, Kerouac se coloca como minoria 

e se autonomeia um mexicano. Tal atitude consiste na busca de sua identidade, cuja 

simplicidade e traços de marginalização são as suas digitais. O escritor sempre compactou 

com as minorias e nunca se encaixou com ideologias capitalistas – traços esses, segundo 

Willer, herdados de Jack London:  

 

Daí em diante, passei a carregar um porrete comigo quando estava na 

barraca, para o caso de eles pensarem que nós, os mexicanos, estávamos 

emporcalhando o acampamento deles. Claro que eles achavam que eu era 

um mexicano, e de certa forma, eu sou (KEROUAC, 2004, p. 129).  

 

“De certa forma, eu sou”, com o trabalho no campo, sem posses de bens, a associação 

à pobreza, vivendo com uma mulher e uma criança mexicanas, corresponde a uma vida 

simples, corresponde à simplicidade cultuada por Kerouac e nomeada como santa; essa vida 

nos campos de algodão corresponde à liberdade.  
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A transformação que mencionamos é vista a partir dos atos do personagem ao longo 

da obra: “em um segundo descíamos a colina abaixo com as pernas dependuradas, acima de 

um estribo trepidante de um daqueles velhos bondes de Frisco – dois heróis arrasados na noite 

do Oeste” (KEROUAC, 2004, p. 234). Sal Paradise não havia se colocado como herói 

anteriormente. Ao se colocar lado a lado com o personagem que lhe provocou o despertar, Sal 

se afirma um herói, tal como Dean era, adquirindo as qualidades do santo vagabundo. Mais 

adiante na obra, os planos de uma viagem à Itália não se concretizam, e os dois personagens 

retornam para Nova York. Dean arruma um emprego estacionando carros, e Sal publica um 

livro. Com a chegada da primavera, o alter-ego de Kerouac resolve cair na estrada. Ao sair, 

reflete: 

  

Lar em Missoula, 

Lar em Truckee, 

Lar em Opelousas, 

Não há lar para mim. 

Lar na velha Medora, 

Lar em WoundedKnee, 

Lar em Ogallala, 

Não terei lar até o fim.  

(KEROUAC, 2004, p. 309).  
 

A canção não promove a retratação de um deslocado, sem lar, mas sim a constatação 

do sentimento de vagabundo iluminado, que, para Kerouac, não possui lar senão em todos os 

lugares, ou na própria estrada. Cabe aqui um trecho da descrição de Mississipi Gene, o 

autêntico vagabundo encontrado por Kerouac em suas viagens:  

 

cruzando e tornando a cruzar a nação anualmente, o Sul no inverno, o 

Norte no verão, apenas porque não havia nenhum lugar onde pudesse 

permanecer sem cair no tédio e também porque não havia lugar algum 

pra ir senão todos os lugares, rodando sempre sob as estrelas, 

especialmente as do Oeste (KEROUAC, 2004, p. 49).  

 

Essa partida diz respeito a uma das últimas viagens do personagem, que logo partiria 

para o México acompanhado de Dean. Tal sentimento de liberdade corresponde à  
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identificação com a idealização do vagabundo iluminado. O personagem “veste-se” daquilo 

que impregnava sua idealização de santificação e liberdade. Diferente do jovem escritor 

ansioso e cheio de planos para a estrada, por fim, Sal Paradise se torna um viajante, 

identificando-se como tal a partir do momento em que se declara sem lar, ou quando se 

considera um marginal e um herói. Sobre a questão espiritual, podemos assinalar aqui o 

alcance das evidências do personagem quanto à sua identificação como vagabundo – para nos 

referirmos apenas a On the Road, pois a busca pelo misticismo em Kerouac é muito mais 

complexa. Se, em On the Road, o escritor nos dá traços desse alcance, ao longo de seus outros 

livros existe um espírito muito mais conflituoso.  

Há, dentro da história dos anos, concepções de liberdade, que podem partir da 

individualidade ou, no caso da religião, uma liberdade dentro de uma esfera de um deus. 

Kerouac se empenha em criar um indivíduo que, por meio de um culto individual, não se 

desliga da gnose. Fora das religiões instituídas, o autor beat cria uma concepção nova para o 

marginal, santificando sua ideologia de libertação diante de inúmeras questões enraizadas em 

uma sociedade moralista e conservadora. Kerouac construiu um pensamento de rebelião 

íntima e, por meio de sua criação literária, desenvolveu uma ideologia que englobasse toda 

sua liberdade e misticismo. A despossessão e a simplicidade são santas, a marginalidade e a 

aquisição da liberdade também.  
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