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1. RESUMO 

   Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento da juventude dos anos 

1950 através da obra “On the Road” de Jack Kerouac para realizar uma comparação 

com o comportamento da juventude contemporânea e analisar as características da 

identidade da Geração Beat ainda presentes na atual geração.  
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2. INTRODUÇÃO 

   No desenvolvimento da presente pesquisa serão apresentados os seguintes itens para 

que seja compreendida a influência da obra “On the Road” sobre a geração 

contemporânea: uma introdução à geração e a juventude dos anos 50 e a identidade da 

geração Beat sob a perspectiva de Jack Kerouac; a influência do comportamento na moda 

dos anos 50 e na moda contemporânea; características da geração Beat ainda presentes 

na juventude contemporânea e o legado deixado pela geração Beat. 

   Como trata-se de um projeto final do curso de Design de Moda - Estilismo do Senac, 

essa pesquisa irá retratar a moda como comportamento, analisando sociologicamente 

como o comportamento dos jovens dos anos 1950 era refletido no vestuário e quais 

características desse comportamento e vestuário continuam presentes na cultura jovem 

contemporânea. 

 

3. OBJETIVOS 

 A presente pesquisa irá apresentar uma comparação entre a identidade da Geração Beat 

e o comportamento da juventude contemporânea através da obra On the Road. 

 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia a ser aplicada será a do levantamento bibliográfico sobre o tema 

específico e temas afins, uma pesquisa de acervo de jornais e revistas para 

complementação da pesquisa bibliográfica, entrevistas realizadas com os membros da 

geração Beat e estudiosos a respeito desse tema, além de discussões que serão 

intermediadas entre ambas gerações sobre características específicas da geração Beat 

utilizando diferentes plataformas na Internet. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

   "Fico feliz que você esteja interessada em algo que aconteceu há 

tantos anos atrás, mas é ainda mais apreciado agora. Um santo nunca é 

apreciado em seu tempo e em seu país."(David Amram, 2014)1 

 

   Esse trecho de entrevista de David Amram me fez refletir sobre a importância da 

Geração Beat através do espaço e do tempo. 

   Infelizmente, não é possível reviver aqueles dias de Geração Beat, nem mesmo pegar 

as mesmas estradas de Jack Kerouac, porque vivemos um contexto e momento histórico 

diferentes. Mas ainda é possível apreciar aqueles 'santos' em tempo e espaço diferentes, 

como afirma David Amram, amigo de Jack Kerouac. 

   Kerouac é um grande guia para a cultura que ele ajudou a criar, então essa pesquisa 

irá buscar analisar a Geração Beat através do livro On the Road escrito por ele. 

   Periodicamente, os jovens tentam reviver a Geração Beat, eles sempre procuram uma 

forma de adaptar os valores da Geração Beat para o seu tempo, o que não é um trabalho 

muito difícil, pois os livros estão cheios de valores contemporâneos. 

   A Geração Beat teve o seu auge durante a década de 1950, ela apresentou a liberdade 

para a juventude através de suas principais obras 'Howl'(escrita por Allen Ginsberg) e 'On 

the Road'(escrita por Jack Kerouac). Os livros não tinham a estrutura 'correta' da 

Academia, mas isso também representava a nova liberdade da juventude em se 

expressar. 

   A liberdade dos Beats era algo que todos estavam e ainda estão procurando, as 

estradas de Kerouac foram substituídas por versões mais modernas e talvez não seja 

possível pegar carona como Keoruac costumava em alguns países, mas a questão é: 

como trazer a liberdade de Kerouac para as nossas vidas? 

   Muitos jovens nunca leram On the Road, mas até mesmo eles imitam a visão de vida 

que Kerouac rascunhou há 50 anos atrás. Aqui, a influência de Kerouac é sentida até 

mesmo quando ele é desconhecido. 

   Kerouac estava apresentando um novo tipo de liberdade para a sociedade, uma nova 

                                                 
1 AMRAM,D. Entrevista realizada em 03/04/2014. 



perspectiva de vida sem regras. Em uma sociedade pós guerra, com todo o caos ainda 

vivo na memória das pessoas, esse novo tipo de liberdade ainda era considerado um risco 

por aqueles que estavam tentando se reestabelecer dentro da sociedade depois das 

turbulências da guerra. 

   Atualmente, essa liberdade não representa um risco, representa muitas oportunidades 

para conhecer a si mesmo e aprender mais sobre a vida, conhecendo a ausência de 

fronteiras e a igualdade além deles. 

   Kerouac deu liberdade para os jovens questionarem e irem em busca do estilo de vida 

que eles desejam. 

    

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

   Foram realizadas diversas entrevistas com membros da Geração Beat ainda vivos, 

familiares e amigos dos membros que já morreram, experts e biógrafos, para ter uma 

melhor compreensão a respeito dessa geração e seus membros.  

   Toda a pesquisa está sendo desenvolvida com base nessas entrevistas como forma de 

manter viva a memória desses membros. Os depoimentos dessas pessoas ligadas a 

Geração Beat estão servindo como enredo para o desenvolvimento da pesquisa. 
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