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Resumo 

Esta pesquisa busca esclarecer como o processo é o projeto da construção das 
obras da Geração Beat e do Expressionismo Abstrato, buscando compreender como 
estes materializam a psique em formação como recurso estético. Interpretando os 
textos verbal e visual de On the road, de Jack Kerouac, e de Full Fathom Five, de 
Jackson Pollock, serão destacados os elementos formais que retratam o fluxo do 
pensamento a fim de estabelecer possíveis interfaces entre as estruturas 
narrativas. Com  abordagem qualitativa, de cunho exploratório e bibliográfico, de 
escritores como Robert Humphrey, Antonio Vicente Pietroforte e Maria Lucia dal 
Farra, este estudo propõem uma nova forma de leitura semiótica que abre portas 
para o exercício de interpretação. 
 
Palavras-chave: Geração Beat; Expressionismo Abstrato; semiótica; Fluxo da 
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Introdução 

 O contexto multifacetado dos Estados Unidos da década de 1950 foi 

marcado por uma série de manifestações culturais que eram contrárias ao rumo 

que a nação norte-americana estava tomando no período pós-guerra, que se 

manifestaram cada uma a sua maneira. Em comum, apresentavam a valorização da 

espontaneidade sobre os métodos de produção e almejavam a libertação dos 

formalismos impostos pela cultura europeia, com o objetivo de criar uma cultura 

puramente americana. Dentre estas representações, destacam-se, na literatura, a 

chamada Geração Beat, e nas artes visuais, o Expressionismo Abstrato, dentre os 
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quais serão analisados o escritor Jack Kerouac e o artista Jackson Pollock como 

recortes para a presente pesquisa. 

Assumindo-se que tanto a Geração Beat quanto o Expressionismo Abstrato 

tiveram suas produções em um mesmo período e em condições semelhantes, torna-

se necessária a compreensão do contexto que possibilitou a emergência de ambos 

os movimentos. Além disso, buscar-se-á evidenciar as principais temáticas 

abordadas pelos artistas, destacando quais são os elementos formais utilizados por 

essas linguagens em suas manifestações. Desse modo, será feita uma relação entre 

o plano do conteúdo e da expressão, evidenciando como ambas defendem uma 

intenção ou proposta formal semelhante. Uma vez observado que o principal 

elemento norteador das obras analisadas é o fluxo da consciência, o objetivo geral 

deste artigo é propor uma leitura que promova semelhanças formais entre a 

Geração Beat e o Expressionismo Abstrato.  

Com a abordagem do suporte teórico proposto por Robert Humphrey em O 

Fluxo da Consciência, será estudada como se dá a manifestação da psique em 

formação na produção literária, e os achados desta pesquisa serão relacionados à 

produção visual, de maneira a demonstrar que existe uma proposta estética similar 

entre os artistas. A partir disso, para reforçar a ideia proposta de que o tema e a 

forma de um texto são dois elementos indissolúveis, serão analisados estudos que 

abordam metodologias e técnicas para a apreciação de discursos verbais e visuais, 

como os de Antonio Vicente Pietroforte nos livros Semiótica Visual e O Discurso da 

Poesia Concreta, e os artigos de Sara Oliveira e de Sandra Ramalho e Oliveira, 

respectivamente “Texto visual e leitura crítica: o dito, o omitido, o sugerido” e 

“Imagem Também Se Lê”. Todos estes realizam uma abordagem semiótica para o 

exercício de leitura e estão associados à linha francesa da semiótica discursiva 

proposta por Algirdas Julius Greimas. Além desses, serão abordados também 

teóricos do campo da literatura e das artes visuais como Eduardo Bueno e Cláudio 

Willer, especialistas em literatura beat que escreveram as notas de introdução a 

Howl, Kaddish e outros poemas e a On the road e textos publicados na coletânea 

Alma Beat. Para o estudo do movimento artístico, serão utilizados, entre outros, o 

livro Expressionism Abstract, de David Anfam, e as coletâneas da editora Taschen, 

Expressionismo Abstrato, de Barbara Hess, e Pollock, de Leonard Emmerling. 
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A emergência de Kerouac e Pollock em meio ao boom criativo dos Estados 

Unidos  

 

Em um dos mais célebres trechos de On the road, Jack Kerouac, através de 

sua personificação como Sal Paradise, afirma o que pode ser caracterizado um 

manifesto em defesa aos “loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem 

salvos, que querem tudo ao mesmo tempo agora” (KEROUAC, 2007, p. 25), ou seja, 

aos jovens com estilo de vida fora dos padrões que viriam a constituir a Geração 

Beat. Juntamente com a efervescência criativa em meio ao cenário pós-guerra, o 

desejo destes rebeldes juvenis por uma literatura mais real e próxima a vida 

possibilitou a criação do livro que viria a ser a bíblia Beat e o consequente 

reconhecimento da então concebida beat generation.  

A década de 1950 nos Estados Unidos foi palco de uma série de 

manifestações culturais que se contrapunham ao estilo de vida que a nação 

americana vivia. Estes focos de contracultura e de explosão criativa influenciaram 

a obra de Kerouac por estarem marcados pelo culto ao espontâneo, uma 

característica que fazia parte da nova estética em elaboração e improvisação e que 

indicava um novo caminho a ser seguido por inúmeras manifestações artísticas da 

arte ocidental, uma delas, o Expressionismo Abstrato de Jackson Pollock.  

 
O culto do espontâneo, do instantâneo, a primazia da intuição sobre o 
intelecto, da emoção sobre a frieza acadêmica –todas estas tendências 
começavam a surgir no pós-guerra e anunciavam a explosão criativa dos 
anos 50 nos EUA: a action painting de Jackson Pollock, o Actor’s Studio de 
Marlon Brando e James Dean (...), a improvisação do bop e a literatura 
beat (MUGGIATI, 1984, p. 74). 

 

No caso da literatura beat, a valorização do movimento, do processo e da 

ação do inconsciente sobre o resultado final é um dos elementos que tornou 

possível enquadrar estes jovens rebeldes e suas produções artísticas em um mesmo 

movimento, por mais distintas que fossem estas. Cada um à sua maneira – Kerouac, 

por exemplo, escrevendo em um rolo de papel telex por dias seguidos, embalado 

por álcool e benzedrina-, escreviam de forma que o resultado final de uma obra 

permanecesse o mais fiel possível ao significado que ele possuía enquanto estava 

sendo construído. Assim, não é de se surpreender que o seu nome beat seja 

oriundo do termo musical de “batida”, a qual, resgatada principalmente do jazz 

feito pelos jovens negros norte-americanos de maneira informal e espontânea, 
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encantou os poetas que a incorporaram ao seu processo de produção escrita. Além 

disto, são também estas características que tornam possível relacionar o 

movimento Beat ao grupo de artistas que, concomitantemente a estes, estavam 

concebendo um grupo estético que viria a ser chamado de Expressionismo Abstrato.  

“Expressionismo Abstrato”, de acordo com o livro Tudo sobre arte, é um 

termo utilizado para se “referir às obras abstratas de um grupo de artistas 

americanos que estiveram em atividade entre as décadas de 1940 e 1960” (STAFF, 

2010, p. 452). As obras de tais artistas apresentavam um caráter inovador, assim 

como a produção beat, e sua produção quebrava padrões pré-estabelecidos pelo 

academicismo imposto aos campos artísticos, principalmente os de origem 

europeia. Tanto o Expressionismo Abstrato quanto a Geração Beat se preocuparam, 

no seu âmbito ideológico, com a ruptura da europeização das artes e com a 

retomada, ou, como no caso dos Expressionistas, com a criação de uma produção 

genuinamente americana. 

Porém, ainda que a busca por uma estética nativo-americana é o que moveu 

estes artistas a produzirem, é errôneo afirmar que nenhuma influência europeia foi 

herdada. Como o próprio Jackson Pollock afirma,  

a ideia de uma pintura americana isolada, tão popular no seu país durante 
os anos trinta, parece-me absurda, tal como a ideia de criar uma 
matemática ou uma física puramente americanas me parece absurdo [...]. 
Um americano é um americano, e a sua pintura deverá ser naturalmente 
classificada por esse fato, quer ele o queira ou não. Mas os problemas 
básicos da pintura contemporânea são independentes de cada país. 
(POLLOCK apud EMMERLING, p. 19, 2010) 
 

Se o principal nome associado à Escola de Nova Iorque refuta a ideia do 

Expressionismo Abstrato como uma estética genuinamente americana, é inegável 

assumir que existe, por trás desta, um pano de fundo formado por diversas 

influências passadas de origem europeia que não podem ser relevadas para a 

compreensão de sua obra. Por exemplo, a utilização de Pollock do método do 

automatismo psíquico demonstra a proximidade deste contexto com o Surrealismo. 

Conforme afirmado por Charles Harrison, “‘automatismo’ significava qualquer 

procedimento empregado como um meio para ‘evitar’ o controle sobre a 

composição” (HARRRISON, 2000, p. 146), e esta referência foi fator crucial para a 

técnica que Pollock viria a chamar de drip-painting. 

Uma das técnicas do automatismo psíquico foi a écriture automatique, um 

exercício “em que todos os controles do consciente eram postos de lado, o 
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maravilhoso e limitado mundo das imagens do subconsciente podia chegar a 

superfície”, e os escritores que se utilizassem desta técnica deveriam abdicar de 

suas amarras conscientes e, libertando-se, registrar automaticamente quaisquer 

pensamento e imagem que aparecesse a sua mente (CHIPP, 1999, p. 375).  Assim 

como o foram para as drip-paintings de Pollock, para quem o “automatismo” iria se 

transformar na característica de um dado ritmo mantido em sua pintura 

(HARRISON, 2000, p. 146), e seria a principal técnica utilizada por ele para suprir a 

sua necessidade artística, a écriture automatique serviu como método para a que a 

produção literária de Jack Kerouac tornasse possível “libertar a literatura norte-

americana de determinadas amarras acadêmicas e de um certo servilismo a 

fórmulas europeias” (BUENO, 2007, p. 11), de acordo com Eduardo Bueno, 

jornalista responsável pela principal tradução do livro ao português.   

Não apenas suas influências eram provindas das mesmas fontes, os beats e os 

artistas do Expressionismo Abstrato concordavam também no que concerne à forma 

utilizada para as suas produções artísticas pois ambos incorporaram o tema 

defendido à sua estruturação formal e ao processo de construção. O movimento 

beat é caracterizado por sua escrita em movimento contínuo, como o descreve 

Bueno e Goés no seguinte trecho de O que é a Geração Beat: “textos em ação, 

prosa espontânea, frases do corpo em movimento, poesia brotando como visões do 

céu e do inferno, ligação direta da arte e da vida, da palavra e do corpo” (BUENO; 

GOES, 1984, p. 12). A mesma valorização da vida, da palavra e do corpo, e a 

primazia do espontâneo ao racional também foi abordada pelos artistas que se 

utilizavam da técnica chamada de “pintura de ação”, os quais se inspiraram no 

automatismo psíquico e espontâneo de movimentos anteriores e buscaram revelar 

verdades fundamentais escondidas no inconsciente do artista. Para Staff, “eles não 

eram guiados pelos processos de tomada de decisão conscientes” (STAFF, 2010, p. 

453) e, assim como a escrita contínua e pouco articulada de Kerouac, eles se 

expressavam por meio de pinceladas amplas e gestuais. 

Por mais que as características até então destacadas possam se relacionar 

também a outros representantes que pertenceram a ambos os movimentos, é na 

produção de Jack Kerouac e de Jackson Pollock que os méritos atingidos pelos dois 

grupos de artistas atinge plena realização. Assim, estes foram os escolhidos para o 

recorte específico deste trabalho, com suas respectivas obras: o livro On the road e 
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a pintura Full Fathom Five. Seja em Pollock ou em Kerouac, a importância de cada 

um destes artistas foi tal que ainda hoje são tidos como referência tanto nas 

manifestações artísticas contemporâneas quanto na produção cultural 

cinematográfica – Pollock tem parte de suas obras expostas no principal museu de 

arte moderna da atualidade, o MoMa, em Nova York, e sua vida pessoal foi 

transformada em filme pelo ator e diretor Ed Harris, o qual foi indicado ao Oscar; a 

biografia de Kerouac, por sua vez, rendeu os documentários “What Happened to 

Kerouac?” e “Kerouac”, enquanto suas obras literárias On the road e Big Sur 

tiveram adaptações cinematográficas homônimas. Isso demonstra o papel do pintor 

e do escritor – e ainda o são – à frente dos movimentos aos quais pertenciam pois 

criaram, cada um à sua maneira, uma nova estética orientada pela liberdade de 

expressão. 

  

A espontaneidade e o fluxo da consciência como ferramenta de construção 

formal  

 

O contexto em que Jack Kerouac começou a produzir suas narrativas 

espontâneas, influenciada pela écriture automatique do Surrealismo – “forma de 

expressão pictórica ou escrita, livre de qualquer censura por parte da mente 

racional ou da vontade consciente (HESS,  2010, p. 10)” – foi o mesmo no qual a 

produção de Jackson Pollock, o principal nome associado à Escola de Nova York (e 

também o único artista realmente norte-americano dentre o movimento) 

igualmente espontânea e com heranças surrealistas, teve sua emergência. Assim, 

estes artistas dialogam entre si por terem como referências o mesmo grupo de 

fatores, sejam estes sociais, artístico ou culturais. Essa correspondência com as 

vanguardas europeias e, consequentemente, com uma abordagem subjetiva do 

consciente humano –herdada do Surrealismo-, e com uma preocupação com a 

estruturação formal do texto – oriunda do Cubismo 3  – evidente em ambos 

demonstra uma proximidade com as preocupações vigentes desde a modernidade, 

                                         
3 Devido ao tamanho limite deste recorte da pesquisa, o estudo da influência herdada do Cubismo 
pelo Expressionismo Abstrato não será apresentado, dando preferência ao seu caráter surrealista e 
as técnicas do automatismo, uma vez que estas características se  
mostram mais presente e são mais relevantes para a análise realizada das produções estudadas do 
que os métodos cubistas. 
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período no qual as linhas entre artístico e social ocasionalmente convergiam 

quando o tema tratado era a efemeridade e a subjetividade.   

Além de ser uma das principais influências para a produção literária de Jack 

Kerouac, a escrita automática também serviu como exemplo para a técnica de 

vários artistas que passaram a dar maior importância a dinâmica da própria 

pintura, como, por exemplo, as drip-paintings de Jackson Pollock. Para este, o 

“automatismo” iria se transformar na característica de um dado ritmo mantido em 

sua pintura (HARRISON, 2000, p. 146), e seria a principal técnica utilizada por ele 

para suprir a sua necessidade artística.  

 
A minha pintura é direta... O método de pintar é o crescimento natural a 
partir de uma necessidade. O que eu quero é expressar meus sentimentos, 
não ilustrá-los. A técnica é apenas um meio de se chegar a uma 
declaração, um depoimento. Quando estou pintando tenho uma noção 
acerca do que me proponho realizar. Posso controlar o fluxo de tinta: não 
há nenhum acidente, assim como não há começo nem fim. (POLLOCK, 
1951, apud HARRISON, 2000, p. 147). 

 
 A declaração de Pollock utilizada na introdução ao filme Jackson 

Pollock, de Hans Namuth e Paul Faulkenberg, denota explicitamente a escolha do 

pintor em abordar o automatismo em suas drip-paintings pela necessidade de 

expressar os seus sentimentos, que, na verdade, refletem os pensamentos acerca 

do homem moderno americano. Não apenas suas pinceladas, mas todas as 

características das diferentes etapas da construção de seus quadros foram 

utilizadas por que apenas assim tornar-se-ia possível ao pintor manifestar a 

mensagem proposta. Dessa forma, é possível inferir que todas as qualidades 

formais e construtivas de suas obras estão calcadas em seu plano de conteúdo e no 

que o artista está querendo dizer ao seu público, pois a utilização do automatismo, 

para Pollock não estava relacionada a uma preferência estética, mas era, para o 

artista, a única forma possível de entregar tal objetivo artístico, de suprir esta 

necessidade que ele cita em sua declaração. O plano de expressão, neste caso, 

denota os significados do conteúdo por terem sido cuidadosamente escolhidos pelo 

artista para cumprir o seu objetivo artístico final.  

A opção pelo automatismo e, como consequência, o abstracionismo, 

demonstram o principal significado das pinturas de Pollock, pois são, para ele, a 

única maneira possível de suprir a sua necessidade de autoexpressão e de 

exteriorizar a mensagem de movimento que a sua produção comunica. Os outros 
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procedimentos formais que caracterizam a sua arte foram escolhidos pelo artista 

por serem considerados meios necessários para alcançar o seu objetivo e 

manifestar o seu plano de conteúdo e seus significados. O fato de pintar em 

grandes telas colocadas no chão ou de deixar evidentes as respingadas acidentais 

de tinta, por exemplo, não são oriundos de uma preferência estética do artista, 

mas sim do desejo do artista de se inserir em sua obra e movimentar-se dentro dela 

livremente, no caso do tamanho do canvas, ou para retratar os percalços ocorridos 

no processo numa relação indicial, no caso das respingadas. Seus procedimentos, 

em momento algum, são inconsequentes, ainda que sejam automáticos, como dito 

por Pollock ao afirmar que “não há nenhum acidente”:  todos são necessidades que 

devem ser cumpridas para que o resultado final da obra seja o proposto. 

Se, para Pollock, situar um enorme canvas no chão e, ao contrário da 

tradicional e restritiva pintura de cavalete, distribuir livremente gotejos de tinta 

por toda a superfície de pintura caminhando por sobre a tela foi uma forma de 

alcançar  a liberdade dos meios formais; para Kerouac, juntar diversos rolos de 

papel Telex e ficar datilografando freneticamente sob o efeito de inúmeras drogas 

durante três desenfreadas semanas foi o meio encontrado para que sua escrita 

saísse mais livre possível de amarras racionais direto de sua mente para o papel. Se 

a escrita do novo buda da prosa americana é recheada de pontuações 

exclamativas, interjeições, travessões explicativos e latente de vírgulas para 

demonstrar a forte emotividade que perpetua a narrativa e para aceitar os desvios 

feitos pela mente enquanto escrevia, a técnica de dripping do revolucionário pintor 

americano surge com o mesmo propósito ao aceitar os acidentes criativos como 

parte da obra, ao permitir a liberdade de movimentos do artista e, principalmente, 

ao ser feita de maneira contínua, ininterrupta e sem quaisquer intenções que não a 

necessidade de expressar um sentimento.  

Além destes, outra semelhança percebida é que a escrita de On the road não 

segue uma estrutura discursiva tradicional, devido à falta de pontuação e a quebra 

do panorama diacrônico do tempo, entre outros, e faz com que o leitor percorra 

longos trechos de forma ininterrupta, muitas vezes sem conseguir reter atenção a 

um único objeto pois vários cenários estão sendo expostos concomitantemente, da 

mesma forma que as pinceladas – se é que possam ser chamadas assim – em Full 

Fathom Five criam traços contínuos que não apresentam ponto focal e fazem com 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

9 

que o olhar do espectador percorra toda a superfície da imagem sem conseguir 

descansar em um ou outro elemento. Nas duas produções, o intérprete é 

propositalmente absorvido pelo processo de leitura, tornando-se uma parte 

essencial para a produção de sentido da obra. Cabe lembrar aqui que a mais 

tradicional definição de signo o caracteriza como alguma coisa que é reconhecida 

por alguém como indicação de algo. Nas obras em questão, o alguém ganha 

destaque: o processo de significação se constrói na estrutura triádica formada pelo 

criador (o emissor), pela obra (a mensagem) e pelo leitor (o destinatário), sendo 

que este último tem papel tão importante quanto o emissor para conseguir 

decodificar a mensagem. 

 Estes esclarecimentos denotam apenas algumas das principais 

inferências feitas no decorrer deste estudo acerca das técnicas e métodos criados 

por Jackson Pollock e por Jack Kerouac, mas são suficientes para elucidar como a 

produção dos dois artistas, que se deu de forma independente entre si, mas que 

teve em equivalência um mesmo contexto sócio cultural, tinha em comum a 

necessidade de uma nova literatura ou arte visual que expressasse os sentimentos 

do artista de forma pura, íntima e livre de imposições formais. A escolha da 

espontaneidade sobre a racionalidade, a valorização do processo sobre o resultado 

final, a rejeição aos paradigmas impostos pelos movimentos artísticos em vigência: 

todos estes são valores que atingiram sua plenitude com a prosódia beat e a drip-

painting. De forma a exemplificar estes achados de pesquisa, a seguir serão 

apresentados os quadros sínteses que demonstram o processo do exercício de 

análise e de apreciação das obras, bem como as estratégias metodológicas 

abordadas para a sua realização. 

 

Técnicas e métodos de leitura utilizados para as apreciações: 

 

A principal estratégia utilizada pra a interpretação dos textos visual e verbal 

foi a proposta por Edmund Burke Feldman, intitulada “Image Watching” e 

esclarecida no texto Abordagens interpretativas para o ensino da arte, por 

demonstrar um caminho a ser percorrido na leitura de imagens. Neste, ele separa 

em cinco etapas o exercício de apreciação – descrever, analisar, interpretar, 

fundamentar e revelar – e o principal objetivo de seu estudo é criar exercícios de 
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leitura em grupo entre orientador e aluno e instigar nos aprendizes a capacidade 

de apreciação imagética. Seu artigo ainda tem o intuito de comprovar que um 

mesmo elemento ou tema percebido em determinada obra pode ser encontrado em 

diferentes artes que podem ser selecionadas em outros períodos da história. 

A partir da indicação destas etapas, foram levados em consideração os 

estudos de Sara Oliveira (especialmente o artigo “Texto visual e leitura crítica: o 

dito, o omitido, o sugerido”) e de Sandra Regina Ramalho e Oliveira (que escreveu 

“Imagem Também Se Lê”), os quais fundamentam a leitura de imagens. As duas 

pesquisadoras segmentam diversas categorias semânticas e propõem 

questionamentos que nortearam a interpretação dos elementos formais da obra de 

Pollock. Para a leitura de On the road, além dos estudos de Pietroforte (com 

destaque à Semiótica Visual – os percursos do olhar e O discurso da poesia concreta 

– uma abordagem semiótica), foram levados em consideração para interpretar os 

tipos de enunciação e do narrador os esclarecimentos de Maria Lucia Dal Farra 

propostos em O Narrador Ensimesmado.  

 Enquanto a tese de Dal Farra preocupa-se principalmente com o narrador 

e suas principais funções no discurso, a obra de Robert Humphrey intitulada O 

Fluxo da Consciência transcende a função discursiva e aborda uma série de outros 

elementos técnicos que demonstram a prevalência do instante, da ação do 

consciente e da espontaneidade nas técnicas narrativas em discursos construídos 

seguindo um dado “fluxo da consciência”. Tal termo, oriundo da psicologia e 

associado a literatura por Robert Humphrey, define o tipo de ficção em que a 

ênfase principal é posta na exploração dos níveis de consciência anteriores a fala 

com o objetivo de revelar, antes de mais nada, o estado psíquico dos personagens 

(HUMPHREY, 1976, p. 4). Os níveis de fala propostos por ele são, possivelmente, os 

mais relevantes para este artigo por demonstrar uma mesma preferência discursiva 

tanto em Pollock quanto em Kerouac.  

O esquema de leitura proposto para On the road foi dividido em duas 

características principais da narrativa de Kerouac: a primeira se refere a 

valorização do instante “agora”, e a segunda ao subjetivismo e ao aspecto intimista 

da narração. Para tal, foram destacados trechos do livro descritos primeiramente 

de maneira introdutória, para, então, explicar as inferências feitas sobre a 

linguagem analisada. A análise foi feita de forma livre pela autora e as 
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evidenciações foram articuladas com os fundamentos propostos por Kerouac sobre 

a sua prosa espontânea. Ao final deste primeiro exercício composto pela descrição, 

pela análise e pela interpretação, foram destacados os aspectos formais que 

mostraram maior relevância e que melhor esclarecem a característica que está 

sendo considerada na leitura dos recortes. Para este recorte específico, serão 

apresentados apenas estes aspectos finais de forma sintetizada, com um trecho a 

caráter de exemplificação. 

A leitura de Full Fathom Five foi baseada nos questionamentos evidenciados 

no artigo “Leitura Crítica” de Sara Oliveira, no qual ela organiza o plano de 

expressão dividindo-o em três funções, a representacional, organizacional e 

orientacional. Aqui, a segunda demonstrou maior importância pois, para ela, esta 

função ocorre quando a construção de significados cria um “sistema de relações 

que organiza o texto visual em elementos e regiões por meio de aspectos tais como 

cores e textura que interagem definindo partes e unindo-as dentro de uma rede de 

ecossistemas no qual os objetos são vistos e usados” (LEMKE apud OLIVEIRA,2006, 

p. 25). Assim, os elementos formais indicados em seu estudo que foram levados em 

consideração para este estudo foram as pinceladas e os seus movimentos na tela, o 

que engloba suas cores, sua linearidade ou circularidade, se são contínuas ou 

fragmentadas e, ainda, elementos referentes à profundidade da imagem (seus 

planos, o fundo, se há, ou não, ponto focal, entre outros). 

Ao contrário da leitura livre realizada para interpretar On the road a partir 

de trechos elucidativos, na análise de Full Fathom Five cada elemento formal foi 

destacado e apresentado a partir de um texto próprio com o objetivo de explicar a 

sua significação. Foram analisados os seguintes itens: o espaço pictórico; a 

aceitação da superfície; os diferentes planos achatados e os elementos de 

composição da obra.  

 

Quadros-síntese e recorte de análise: 

a) On the road: 

Quadro das etapas do “Image Watching” adaptadas a leitura de On the road. 

1. Descrevendo Os trechos selecionados foram descritos de forma 

que os elementos perceptíveis na obra fossem 

destacados. Seus personagens, o ambiente, o cenário 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

12 

e o enredo foram narrados para que a análise formal 

estivesse situada em determinado contexto 

narrativo. 

2. Analisando Destacaram-se os aspectos conceituais e as técnicas 

e elementos básicos da linguagem utilizados para 

gerar sentidos e significados. Como, por exemplo, a 

utilização de travessões como meio de aproximar o 

leitor da narrativa, a repetição de verbos para causar 

a sensação de rapidez e continuidade narradas no 

cenário e a sobreposição de presente e passado de 

forma a quebrar com o paradigma diacrônico de 

tempo.  

3. Interpretando As percepções da autora foram expostas: foram 

descritas as relações realizadas entre plano de 

conteúdo e plano de expressão (oriundas da etapa de 

análise) de forma investigativa pela identificação de 

signos, de seus significados e do contexto da obra 

(provenientes do momento de descrição). Por 

exemplo, como a utilização dos travessões ao invés 

de vírgulas tem como objetivo causar a sensação de 

intimidade no leitor, ou como o uso de interjeições é 

associado a pontos de exclamação para demonstrar 

emotividade. 

4. Fundamentando As inferências realizadas sobre a forma de escrita de 

Jack Kerouac foram associadas a teorias e técnicas 

criadas para a interpretação de textos narrativos. 

Para o estudo feito sobre os tipos de discurso e a 

narrativa íntima foram utilizados O Fluxo da 

Consciência, de Robert Humphrey e O Narrador 

Ensimesmado, de Maria Lucia Dal Farra; e para 

nortear as etapas de leitura do texto com um viés 

semiótico foram abordados os ensinamentos de 

Antonio Vicente Pietroforte. 

 

Quadro-síntese das relações entre plano de expressão e plano de conteúdo. 
PLANO DE PLANO DE CONTEÚDO: RECORTE 
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EXPRESSÃO: EXEMPLIFICATIVO: 

Formas nominais 
do verbo. 

Utilizadas para indicar um 
presente contínuo em 

processo que destaca a 
experiência do sujeito. 

“para mim, pessoas mesmo 
são os loucos, os que estão 
loucos para viver, loucos 
para falar, loucos para 
serem salvos, que querem 
tudo ao mesmo tempo 
agora, aqueles que nunca 
bocejam e jamais falam 
chavões, mas queimam, 
queimam, queimam como 
fabulosos fogos de artifício 
explodindo como 
constelações” 

Interjeições 
acompanhadas de 
pontuação 
exclamativa. 

O escritor insere interjeições 
associadas a pontos de 
exclamação para demonstrar 
emotividade. 

“em cujo centro 
fervilhante – pop!- pode-se 
ver um brilho azul e 
intenso até que todos 
“aaaaaaah!” 

Adjetivação através 
de figuras de 
linguagem 
(personificação) 

As figuras são utilizadas pelo 
escritor para dar sentido 
poético à narração, 
fortalecendo a abordagem 
intimista do narrador. 

“sob a luz pálida como 
mariposas no deserto, e 
reingressamos na escuridão 
absoluta, e as estrelas 
sobre nossas cabeças eram 
puras e reluzentes” 

 

b) Full Fathom Five:  

Quadro das etapas do “Image Watching” adaptadas a leitura de Full Fathom Five. 

1. Descrevendo Tendo em vista que a pintura em questão é abstrata, 

a descrição dos elementos figurativos que constituem 

a obra foi desconsiderada e abriu espaço para a 

demonstração direta dos aspectos formais da obra, 

desde os métodos de produção, como as pinceladas e 

os traços, às escolhas do artista pelas ferramentas, 

pelo tipo de tela e pelo processo de construção da 

arte. 

2. Analisando Nesta etapa, foi continuado o exercício analítico 

anterior e os esclarecimentos realizados acerca da 

estrutura formal Full Fathom Five foram 

aprofundados para que pudessem ser relacionados a 

temática da obra para demonstrar as possíveis 

relações inferidas entre plano de conteúdo e plano 

de expressão. Elementos como a textura, o ritmo, o 

movimento, o tipo de canvas, as ferramentas de 
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pintura e a drip-painting foram priorizados para tal 

fim. 

3. Interpretando Após a análise e a descrição realizados, os elementos 

da linguagem utilizados na obra para ressaltar a 

espontaneidade do quadro foram associados aos 

achados destas duas outras etapas e as deduções da 

autora foram exprimidas. As sensações, emoções e 

ideias obtidos pela autora a partir de uma livre 

análise tornaram possível a realização de 

interpretações que esclarecem como os elementos de 

linguagem, seus significados e o processo de geração 

de sentido estão articulados entre si. Dentre algumas 

destas deduções, existem a relação entre a tela 

situada no chão como meio do artista se inserir na 

obra e atribuir, assim, maior intimidade a ela; como 

os resquícios “acidentais” são incorporados na 

pintura, ao invés de serem corrigidos, para 

autenticar e indiciar o momento de produção do 

quadro e, ainda, o como a ausência de um ponto 

focal é propositalmente situada para ocasionar 

sensação de movimento e de continuidade. 

4. Fundamentando As acepções feitas de forma livre e interpretativa 

pela autora foram embasadas em conceitos da Teoria 

da Arte e da bibliografia referente ao movimento 

(com exemplo as enciclopédias Expressionismo 

Abstrato e Jackson Pollock, da editora Taschen, e o 

livro Abstract Expressionism de David Anfam) e em 

publicações que abordam métodos para a leitura de 

imagens (como os artigos “Texto visual e leitura 

crítica: o dito, o omitido, o sugerido” e “Imagem 

Também Se Lê”, de Sara Oliveira e Sandra Ramalho 

Oliveira, e também a publicação do Arteduca, 

“Abordagens interpretativas para o ensino da arte”). 

Além destas, foram abordadas referências feitas por 

teóricos na leitura do quadro que é apresentada no 

livro Tecnicas de los Pintores Modernos  



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

15 

 

Ao cruzar os resultados de ambas análises, chegou-se ao esclarecimento da 

pesquisa de que existe um objetivo em comum, um ideal artístico, entre a obra de 

Kerouac e Pollock: a criação de uma arte espontânea e natural, que expressa o 

pensamento do artista moderno de forma próxima a realidade, sem tentativas de 

engrandecimento ou de críticas. Conforme dito pelo pintor, sua necessidade é 

expressar seus sentimentos, não ilustrá-los, a técnica é apenas um meio de se 

chegar a uma declaração. O que eles fizeram, então, foi utilizar-se de uma série de 

técnicas e métodos para alcançarem este propósito, dentre os quais alguns foram 

destacados por este estudo. 

Se, para Kerouac, juntar diversos rolos de papel Telex e ficar datilografando 

freneticamente sob o efeito de inúmeras drogas durante três desenfreadas semanas 

foi o meio encontrado para que sua escrita saísse mais livre possível de amarras 

racionais direto de sua mente para o papel; para Pollock, esta mesma liberdade 

formal foi alcançada quando ele decidiu situar um enorme canvas no chão e, ao 

contrário da tradicional e restritiva pintura de cavalete, distribuir livremente 

gotejos de tinta por toda a superfície de pintura caminhando por sobre a tela. Se a 

escrita do novo buda da prosa americana é recheada de pontuações exclamativas, 

interjeições, travessões explicativos e latente de vírgulas para demonstrar a forte 

emotividade que perpetua a narrativa e para aceitar os desvios feitos pela mente 

enquanto escrevia, a técnica de dripping do pintor americano surge com o mesmo 

propósito ao aceitar os acidentes criativos como parte da obra, ao permitir a 

liberdade de movimentos do artista e, principalmente, ao ser feita de maneira 

contínua, ininterrupta e sem quaisquer intenções que não a necessidade de 

expressar um sentimento.  

Além destes, também foi percebido que a escrita de On the road não segue 

uma estrutura discursiva tradicional, devido à falta de pontuação e a quebra do 

panorama diacrônico do tempo, entre outros, e faz com que o leitor percorra 

longos trechos de forma ininterrupta, muitas vezes sem conseguir reter atenção a 

um único objeto pois vários cenários estão sendo expostos concomitantemente, da 

mesma forma que as pinceladas em Full Fathom Five criam traços contínuos que 

não apresentam ponto focal e fazem com que o olhar do espectador percorra toda 

a superfície da imagem sem conseguir descansar em um ou outro elemento. Nas 
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duas produções, o intérprete é propositalmente absorvido pelo processo de leitura, 

tornando-se uma parte essencial para a produção de sentido da obra. Na mais 

tradicional definição de signo, ele é caracterizado como alguma coisa que é 

reconhecida por alguém como indicação de algo. Nestas obras, o alguém ganha 

destaque: o processo de significação se constrói na estrutura triádica formada pelo 

criador (o emissor), pela obra (a mensagem) e pelo leitor (o destinatário), sendo 

que este último tem papel tão importante quanto o emissor para conseguir 

decodificar a mensagem. 

Estes esclarecimentos denotam apenas algumas das principais inferências 

feitas no decorrer deste estudo, mas servem para elucidar como a produção dos 

dois artistas, que se deu de forma independente entre si, mas que teve em 

equivalência um mesmo contexto sócio cultural, tinha em comum uma necessidade 

artística ivre de imposições formais. A escolha da espontaneidade sobre a 

racionalidade, a valorização do processo sobre o resultado final, a rejeição aos 

paradigmas impostos pelos movimentos artísticos em vigência: todos estes são 

valores que atingiram sua plenitude com a prosódia beat e a drip-painting, e 

continuam, até hoje, influenciando a cultura e as artes modernas.  
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