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In order to write about life first you must 
live it. 
 

Ernest Hemingway 



RESUMO 

 

 

 A presente pesquisa tem como objetivo levantar algumas características 

do Bildungsroman (romance de formação) e aplicá-las aos contos que se 

referem a Nick Adams, personagem criado por Ernest Hemingway. A partir do 

processo de formação de Nick Adams, pretende-se analisar como esse tipo de 

narrativa se configura em uma forma literária alternativa: o conto. Além disso, o 

trabalho também tem o objetivo de proporcionar uma nova leitura dos contos 

de Nick Adams. 

 

Palavras-chave: Bildungsroman, contos, Nick Adams, Ernest Hemingway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This research aims to raise some characteristics of the Bildungsroman 

(novel of formation) and apply them to the short stories that refer to Nick 

Adams, a character created by Ernest Hemingway. From the formation process 

of Nick Adams, this research intends to discuss how this type of narrative is set 

in an alternate literary form: the short story. In addition, the paper also aims at 

providing a new reading of the Nick Adams’ short stories. 

 

Key-words: Bildungsroman, short stories, Nick Adams, Ernest Hemingway. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nick Adams, personagem criado por Ernest Hemingway e que 

protagoniza 24 contos escritos pelo autor, passa por um verdadeiro processo 

de aprendizagem e aprimoramento em sua trajetória, dispersa em várias 

publicações do escritor americano. Reunidos posteriormente por Philip Young, 

importante estudioso da obra de Hemingway, que inclui na coletânea alguns 

trabalhos inéditos do autor, iluminando alguns aspectos da personalidade do 

personagem antes obscuros, os contos de Nick Adams quase tomam a forma 

de um romance. Ali se percebe que Nick Adams tem muito em comum com 

heróis como Wilhelm Meister, da famosa obra de Goethe Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister. Isso quer dizer que o herói de Hemingway se 

assemelha em muitos aspectos aos heróis dos romances de formação. 

Os contos em que Nick Adams aparece correspondem a pontos 

marcantes de uma passagem da infância à vida adulta: desde menino, tendo o 

seu primeiro contato com a morte em “Indian Camp”, até a idade adulta, 

quando, amadurecido, desempenha um papel na formação de seu próprio filho, 

no conto “Fathers and Sons”. O objetivo deste trabalho é explorar a ideia de 

que é possível encontrar mesmo em outra forma literária que não o romance, 

neste caso os contos, um personagem que passe pelo processo de formação 

característico do Bildungsroman.  

Inicialmente, apresenta-se um breve panorama do romance de 

formação, seguido de aspectos chave da vida de Hemingway, que se revelam 

de suma importância para entender a trajetória de Nick Adams. A partir disso, 

serão levantadas características do Bildungsroman que, juntamente com 

estudos sobre a obra de Hemingway, auxiliam a análise dos contos. 
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1. SOBRE O BILDUNGSROMAN 

 

 

A trajetória de um herói em busca de si mesmo, que anseia o ideal de 

formar-se plenamente, assim pode-se definir o Bildungsroman, termo traduzido 

no Brasil sugestivamente como romance de formação ou romance de 

aprendizagem.  

O romance de formação focaliza a trajetória de um protagonista que, ao 

entrar em conflito com a realidade do mundo, amadurece em virtude de suas 

experiências. O realismo ao seu redor se opõe a seu idealismo ingênuo e o 

personagem apresenta fortes traços de rebeldia. Em sua trajetória, há pausas 

para reflexão em que o herói faz uso de um olhar retroativo, momentos em que 

ele encontra a si mesmo e adquire consciência de seu lugar no mundo. 

Criado pelo professor de filologia clássica Karl Morgenstern em 1810, o 

termo Bildungsroman é uma justaposição dos radicais Bildung (formação, 

educação ou processo de civilização) e Roman (romance). O gênero surge na 

Alemanha no século XVIII e está intimamente ligado ao momento histórico do 

país. As narrativas englobadas nesse gênero demonstram uma tentativa de 

nacionalizar a literatura alemã – o Bildungsroman surge como um produto 

tipicamente alemão – e refletem os anseios de boa parte da burguesia da 

época, impregnada de novos valores sociais. 

Apesar de romances como o Parzival (1200-1210), de Wolfram von 

Eschenbach, e o Simplicissimus (1668), de Hans Jakob Christoffel Von 

Grimmelshausen, serem apontados como precursores desse tipo de narrativa, 

vários autores estudiosos do gênero, como Cristina Ferreira Pinto, em O 

Bildungsroman feminino (1990), Wilma Patrícia Maas, em O cânone mínimo 

(1999), e Marcus Mazzari, em O romance de formação em perspectiva histórica 

(1999) e Labirintos da Aprendizagem (2010), concordam em apontar que o 

romance de formação tem em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister 

(1795-1796), de Goethe, o seu paradigma. Goethe pode não ter criado o termo 

Bildungsroman, mas sua criação se deve a ele, que frequentemente usava a 

palavra Bildung e derivadas para se referir ao seu Wilhelm Meister.  

É importante frisar aqui que o Bildungsroman, como gênero ligado a 

valores sociais, se caracteriza a partir de elementos temáticos, e não por causa 
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da estrutura da obra. Cristina Ferreira Pinto esclarece essa questão ao apontar 

as características desse tipo de romance:   

Os acontecimentos desse período de formação sucedem-se no 
Bildungsroman sem um princípio estruturador firme e sem 
aparentarem uma sequência lógica. É o herói, entretanto, em suas 
reações e atitudes frente aos eventos e ao mundo exterior, quem 
serve de princípio unificador da narrativa. Assim o Bildungsroman 
apresenta as consequências de eventos externos sobre o herói, 
registrando as transformações emocionais, psicológicas e de caráter 
que ele sofre. Há uma ênfase, portanto, no desenvolvimento interior 
do protagonista como resultado de sua interação com o mundo 
exterior. (PINTO, 1990, p. 10). 
 

Wilma Patrícia Maas também reflete acerca do caráter conteudístico do 

Bildungsroman ao estabelecê-lo como uma instituição social-literária e atentar 

para a reflexão do momento histórico que o gênero faz:  

Acompanha-se aqui a história do Bildungsroman compreendido como 
uma instituição social-literária, isto é, como projeção coletiva dos 
ideais da burguesia alemã, em sua origem, focalizando o processo de 
apropriação sofrido pelo gênero ao longo de seus quase duzentos 
anos de existência. (MAAS, 1999, p. 16). 
 

A autora enfatiza essa ideia ao chamar a atenção para a generalidade 

que o gênero acabou por adquirir:  

(...) as definições são, em sua totalidade, de caráter conteudístico-
temático. Como já foi afirmado, apenas a opção por uma definição 
conteudística é capaz de sustentar a necessária generalidade 
presente à sustentação do gênero. (MAAS, 1999, p. 61). 
 

O Bildungsroman, porém, apresenta outras características importantes. 

Karl Morgenstern, em uma conferência na Universidade de Dorpat em 1810, 

primeira manifestação oficial do termo, aponta para o Bildungsroman como o 

tipo de romance que deverá representar “a formação do protagonista em seu 

início e trajetória até alcançar um determinado grau de perfectibilidade”. 

Morgenstern, em seu discurso, atenta também para o fato de que tal 

representação deverá promover “a formação do leitor, de uma maneira mais 

ampla do que qualquer outro tipo de romance”.1 (MORGENSTERN apud 

MAAS, 1999, p.19). 

Com isso, o Bildungsroman é definido não somente por seus aspectos 

temáticos, mas também por sua função didática e pedagógica. 

Complementando essa ideia, em uma breve definição do termo feita por 

                                                 
1 K. Mongenstern, Romantheorie. Dokumnetation ihrer Geschichte in Deutschland 1620-1880, 

E. Lämmert et al. (Ed.), Köln/Berlin, Kiepenheuer & Witsch, s. d., p. 253-258 
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Wilhelm Dilthey, filósofo alemão, em sua obra Leben Scbleiermachers [Vida de 

Schleiermacher], de 1870, tem-se o seguinte:  

Gostaria de chamar romances de formação àqueles romances que 
constituem a escola de Wilhelm Meister (...) A obra de Goethe mostra 
aperfeiçoamento humano em diversas etapas, configurações e fases 
de vida.2 (DILTHEY, 1991, p. 317 apud MAZZARI, 2010, p. 97). 
 

Com essa proposição, Wilhelm Dilthey não só amplia e consolida o 

termo no meio acadêmico como também reforça a relação entre o termo e o 

romance de Goethe, Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Sobre essa 

articulação entre o termo e a obra de Goethe, Wilma Patrícia Maas diz: 

Dilthey relaciona ainda o romance de Goethe ao ideal de 
aperfeiçoamento humano. Tal articulação, construída sobre as bases 
idealistas do espírito de época e do entrelaçamento entre vida e obra, 
tornou-se peça chave para a tradição crítica do Bildungsroman, 
influenciando as abordagens e definições que se seguiram. (MAAS, 
1999, p. 14). 
 

Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister narram a trajetória do 

protagonista, ao longo de mais ou menos dez anos, que sai de um lar burguês 

em busca de uma formação universal que lhe permita aperfeiçoar suas 

qualidades inatas. O livro de Goethe apresenta uma Alemanha em que as 

possibilidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento do jovem burguês são 

limitadas e utilitaristas, voltadas ao exercício de atividades definidas, como o 

comércio, por exemplo. Somente ao nobre é destinada uma formação pessoal 

e universal. O caminho escolhido pelo protagonista para escapar desse 

“destino” que lhe é reservado é o teatro. Wilhelm Meister enxerga na carreira 

teatral a possibilidade de se tornar uma pessoa pública e, nessa qualidade de 

“pessoa pública”, ultrapassar os limites impostos à burguesia da época. 

O anseio de Meister por uma formação plena é muito bem expresso na 

carta que o protagonista escreve a seu cunhado, Werner, relatando a decisão 

de abandonar de vez a carreira burguesa e buscar a sua formação nos seus 

próprios moldes:  

Para dizer-te em uma palavra: formar-me plenamente, tomando-me 
tal como existo, isto sempre foi, desde a primeira juventude e de 
maneira pouco clara, o meu desejo e a minha intenção. (...) 
Fosse eu um nobre e bem depressa estaria suprimindo nossa 
desavença; mas como nada mais sou do que um burguês, devo 
seguir um caminho próprio, e espero que venhas a me compreender. 
Ignoro o que se passa nos países estrangeiros, mas sei que na 

                                                 
2 Wilhelm Dilthey, Leben Schleiermachers, Martin Redeker (org.), Göttingen, Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1991, p. 317. 
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Alemanha só a um nobre é possível uma certa cultura geral, e 
pessoal, se me permites dizer. Um burguês pode adquirir méritos e 
desenvolver seu espírito a mais não poder, mas sua personalidade se 
perde, apresente-se ele como quiser. (...) 
Se, na vida corrente, o nobre não conhece limites, se é possível 
fazer-se dele um rei ou uma figura real, pode portanto apresentar-se 
onde quer que seja com uma consciência tranquila diante dos seus 
iguais, pode seguir adiante, para onde quer que seja, ao passo que 
ao burguês nada se ajusta melhor que o puro e plácido sentimento do 
limite que lhe está traçado. (...) 
Pois bem, tenho justamente uma inclinação irresistível por aquela 
formação harmônica de minha natureza, que o nascimento me obsta. 
(...) Mas não vou negar-te que a cada dia se torna mais irresistível 
meu impulso de me tornar uma pessoa pública, de agradar e atuar 
num círculo mais amplo. Some-se a isso a minha inclinação pela arte 
poética e por tudo quanto está relacionado com ela, e a necessidade 
de aperfeiçoar meu espírito e meu gosto, para que aos poucos, 
também no deleite dessas coisas sem as quais não posso passar, eu 
tome por bom e belo o que é verdadeiramente bom e belo. Já 
percebes que só no teatro posso encontrar tudo isso e que só nesse 
elemento posso mover-me e aperfeiçoar-me à vontade. Sobre os 
palcos, o homem formado aparece tão bem pessoalmente em seu 
brilho quanto nas classes superiores; espírito e corpo devem a cada 
esforço marchar a passos juntos, e ali posso ser e brilhar tão bem 
quanto em qualquer outra parte. (...)3 (Goethe, 1994, p. 286-288 apud 
MAZZARI, 2010, p. 111-113). 
 

Esta longa carta é, provavelmente, uma das passagens mais 

importantes do livro e pode ser entendida como uma espécie de “programa do 

romance de formação”. Marcus Mazzari, em Labirintos da aprendizagem, 

explicita que na carta “(...) se formulam os motivos fundamentais de Autonomia 

(formar-se a si mesmo), Totalidade (formação plena) e, ainda, Harmonia (a 

inclinação irresistível por formação harmônica)”. (MAZARI, 2010, p. 113). 

Para complementar essa ideia de Autonomia, Totalidade e Harmonia4, 

pode-se recorrer a mais uma definição para o Bildungsroman feita por 

Morgenstern, em que o filólogo aponta o equilíbrio entre harmonia e liberdade 

como o objetivo da trajetória representada em Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister, e que, portanto, constituiria uma cartilha a ser seguida pelos 

romances de formação posteriores: 

A tarefa de Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister não me 
parece ser outra senão a representação de um homem que se 
aperfeiçoa pela atuação conjunta de suas disposições interiores e das 
relações com o mundo exterior, de maneira gradativa e em 
conformidade com a natureza. A meta desse aperfeiçoamento é um 

                                                 
3 O trecho segue a tradução de Nicolino Simone Neto, mas procedendo a alterações feitas por 
Marcus Mazzari no tocante a Bildung e termos afins e o verbo shceinen, que no contexto tem 
menos o sentido de “parecer” ou “aparentar”, como está traduzido, do que “brilhar”. 
4 Acompanhou-se Marcus Mazzari no uso das letras maiúsculas para se referir aos motivos 

fundamentais formulados na carta de Wilhelm Meister a seu cunhado. 
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equilíbrio perfeito, harmonia com liberdade.5 (MORGENSTERN, 1998, 
p. 66 apud MAAS, 1999, p. 48). 
 

No entanto, é importante lembrar e frisar a recusa do personagem pelos 

caminhos limitados oferecidos à burguesia em prol de uma vida artística, que 

fosse capaz de lhe oferecer o desenvolvimento de suas potências internas; o 

que significa que essa harmonia é interior. O equilíbrio com o mundo exterior é 

resultado de um equilíbrio emocional. Nessa busca, o herói ocupa-se 

primeiramente de si mesmo para, depois, tratar do todo: 

A expansão plena e harmoniosa das potencialidades do herói – 
artísticas, intelectuais, mas também físicas (Wilhelm confere grande 
importância à prática da esgrima) –, a realização efetiva de sua 
totalidade humana, são projetadas no futuro e sua existência 
apresenta-se como um “estar a caminho” rumo a uma maestria de 
vida, que Goethe configura, todavia, menos como meta a ser 
efetivamente alcançada do que como direção ou referência a ser 
seguida. (MAZZARI, 2010, p. 113). 
 

A obra de Goethe, portanto, serve de medida para as obras 

posteriormente consideradas como romances de formação, seja na Alemanha 

ou fora dela. Tendo como base o paradigma estabelecido pelo Meister, essas 

obras deverão ser pensadas sob a perspectiva de sua temática. Como explica 

Wilma Patrícia Maas, “há obras que são Bildungsromane em maior ou menor 

medida, dependendo de sua maior ou menor semelhança com Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister”. (MAAS, 1990, p. 24). 

No entanto, tendo em vista que o romance de formação continua 

presente como manifestação artística, tão importante quanto investigar 

objetivos expostos no romance de Goethe, que dizem respeito à época em que 

foi escrito, é a tentativa de ultrapassá-los (sem perder de vista o “programa” 

estabelecido). 

Escrito no final do século XVIII, Os anos de aprendizado de Wilhelm 

Meister refletem os anseios da sociedade de sua época, a busca do homem 

pela harmonia com o meio em que vive. O Bildungsroman aqui corresponde 

diretamente a esses anseios e a essa sociedade. Porém, conforme 

transformações sociais, políticas e econômicas se apresentam, novos valores 

surgem:  

Os sucessivos desvios que o Bildungsroman vem apresentando em 
relação ao seu protótipo (...) mostram-se como reflexos das 

                                                 
5 K. Mongenstern, Zur Geschichte des deutschen Bildungsromans, R. Selbmann (Ed.), 

Darmstadt, Buchgesellschaft, 1998, p. 48 
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transformações políticas e econômicas ocorridas nas estruturas da 
sociedade em que o herói em formação busca integrar-se. Se em 
Goethe a crescente precariedade de tal integração é tratada de forma 
a se preservar ainda a integridade humana, em outros autores 
podemos observar uma tendência à dissolução caricatural da 
concepção clássica de formação. (MAZZARI, 1999, p. 85). 
 

Wilma Patrícia Maas chama o romance de formação de “o gênero 

flexível” e diz que as oscilações na evolução histórica do conceito deverão ser 

levadas em conta em uma definição ampla do gênero:  

(...) a existência de um Bildungsroman como gênero é possível 
apenas se admitirmos uma contínua alteração de seus pressupostos, 
a qual se desenha a partir de um programa narrativo básico. Esse 
programa (...) constitui-se necessariamente a partir do romance de 
Goethe Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. (MAAS, 1999, p. 
63). 
 

Isto posto, é possível perceber que, desde a criação do termo e a 

publicação de Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, a grande 

diversidade discursiva atrelada ao gênero pode tanto reforçar os pressupostos 

de seu paradigma como desestabilizá-los6. Ainda com Wilma Patrícia Maas, 

tem-se o seguinte:  

A problematização, vista de um ângulo mais abrangente, está afeita 
portanto à própria natureza do conceito (...). Em conformidade com 
esse processo, é bastante coerente uma compreensão do 
Bildungsroman como um produto de configurações históricas e 
literárias determinadas, que se transformam ao longo da existência 
do próprio conceito. A longevidade do Bildungsroman no contexto das 
literaturas europeias e, mais recentemente, das literaturas 
americanas, só pode ser explicada por essa capacidade do conceito 
de se deixar apropriar pelas diferentes épocas histórico-literárias. Tal 
compreensão opõe-se a uma leitura do Bildungsroman como 
manifestação cristalizada e imutável no curso da história literária. 
(MAAS, 1999, p. 206-207). 
 

O gênero sobrevive, portanto, por sua capacidade de atualização em 

relação ao momento histórico. Atualmente, os pressupostos e objetivos 

expostos em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister se mostram 

inconcebíveis, visto que “as condições históricas que sustentavam o grande 

projeto burguês esfacelaram-se, ao mesmo tempo que a personalidade 

individual se descobre fragmentária”. (MAAS, 1999, p. 209). 

                                                 
6 Abordando aspectos conteudísticos, o presente trabalho investiga como surgiu o 
Bildungsroman e como se dá sua atualização para além do contexto em que foi criado; e são 
esses elementos temáticos que foram utilizados na análise dos contos. No entanto, Ernest 
Hemingway é um verdadeiro artesão da linguagem. O autor, em sua escrita, aplica diversos 
recursos estruturais, como economia de meios, gramática de silêncios, sugestões e não 
explicitações. Tais recursos estão fortemente presentes nos contos analisados para 
demonstrar a formação de Nick Adams, abrindo um leque de possibilidades interpretativas para 
além das que abordam as recorrências temáticas, instigando novas e inquietantes indagações. 
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Contudo, essa ruptura do conceito teleológico do desenvolvimento 

individual consiste em uma atualização. Sendo assim, o Bildungsroman, como 

conceito, permanece em constante movimento, e sua atuação não mais se 

restringe à Alemanha nem seu formato deverá se restringir ao romance, o que 

permite que a ruptura, citada anteriormente, se estenda à forma literária 

escolhida por um autor. Vale lembrar que o procedimento de Ernest 

Hemingway, de representar um herói em vários contos, encontra sua 

continuidade em J. D. Salinger, que escreveu uma série de contos sobre o 

personagem Seymour Glass e sua família. 

A apropriação do conceito por parte de diferentes literaturas nacionais e 

que permite diferentes modos de interpretação é aprofundada por Wilma 

Patrícia Maas: 

(...) é apenas pela compreensão do Bildungsroman como um objeto 
formado predominantemente por manifestações discursivas que se 
poderá legitimar a existência de um Bildungsroman diferente a cada 
período histórico-cultural, a cada núcleo formador de significado. A 
compreensão de um tal mecanismo pode então legitimar a existência 
de Bildungsroman medieval, um Bildungsroman barroco, 
Bildungsroman clássico, um Bildungsroman romântico, realista, 
capitalista, socialista, e até mesmo um Bildungsroman psicanalítico e 
um feminista. (MAAS, 1999, p. 262). 
 

Certamente, há outras possibilidades de abordagens ao Bildungsroman. 

Wilma Patrícia Maas julga “impróprias e infrutíferas as abordagens ao 

Bildungsroman que levam em conta exclusivamente o instrumental tradicional 

da teoria literária”. (MAAS, 1999, p.263). Pode-se pensar aqui na concepção 

que vê no paradigma estabelecido pela obra de Goethe, Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister, como a única possibilidade de 

Bildungsroman. Marcus Mazzari aponta para um caminho intermediário, em 

que a formação do protagonista seria a temática central: “‘Buscar a minha 

plena formação, tomando-me tal como existo’ seria, portanto, o elemento 

distintivo do romance de formação”. (MAZZARI, 2010, p.154). 

Fato é que uma compreensão abrangente do Bildungsroman só é 

possível pela compreensão de sua diversidade. Sua continuidade é 

possibilitada por seu caráter híbrido, sua posição de instituição social-literária e 

a reflexão dos diversos momentos históricos que o gênero faz. 
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2. ERNEST HEMINGWAY E A TRAJETÓRIA FICCIONAL DE NICK ADAMS 

 

 

Ernest Hemingway nasceu em Oak Park, Illinois, em 21 de julho de 

1899. O autor, assim como seu célebre personagem Nick Adams, era filho de 

médico, lutou na guerra e adorava a vida ao ar livre. Ensinado a caçar e pescar 

por seu pai, evidenciando a vitória das influências deste sobre o autor, cuja 

mãe se mostrava mais interessada em música e religião, recebeu uma 

espingarda em seu aniversário de 12 anos. Tinha muito orgulho de suas 

destrezas e por saber como fazer as coisas, característica também partilhada 

por seu personagem. 

A família Hemingway possuía uma casa de verão no norte de Michigan, 

onde o autor teve seus primeiros contatos com a mata e fez amizade com a 

população indígena do local, experiências que o influenciaram bastante e são 

constantemente refletidas em vários contos que abordam o início da formação 

de Nick Adams. 

Quando menino, aprende a lutar boxe (esporte que aparece várias vezes 

na produção autor) e, na prática do esporte, machuca gravemente um olho, o 

que, mais tarde, leva a sua rejeição pelo exército americano como voluntário na 

guerra. 

Hemingway mostrou aptidão para escrita cedo, ao compor versos 

humorísticos para as aulas de inglês e escrever para o jornal de sua escola e, 

apesar de não ter feito faculdade, escreveu para vários jornais. Quando o autor 

deixa o lar de seus pais definitivamente, depois de fugir duas vezes, 

influenciado por tensões familiares, escreve para o Star Kansas City, jornal da 

cidade de Kansas. Anteriormente, aos 17 anos, Hemingway havia se oferecido 

como voluntário ativo na Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos 

iniciam sua participação no confronto. Rejeitado, passa um último verão com 

sua família e parte para Kansas. 

Trabalhando no jornal da cidade, citado anteriormente, o autor cria uma 

prosa muito próxima em estilo do jornalismo, ao contar histórias de maneira 

rápida, clara e bastante gráfica. 

Aos 18 anos, consegue participar da guerra como tenente honorário da 

Cruz Vermelha, dirigindo uma ambulância na Itália. É gravemente ferido 
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quando servia chocolate às tropas em 8 de julho de 1918. A experiência como 

um todo serve de base para o seu segundo romance, A Farewell to Arms, mas 

o ferimento sofrido o influenciaria em muitos outros trabalhos. Nick Adams e os 

demais protagonistas de Hemingway possuem cicatrizes físicas e psíquicas – 

em consequência, principalmente, da guerra – , e uma das principais questões 

presentes na obra do autor examina o efeito disso: como conviver com essas 

cicatrizes? 

Nos contos de Nick Adams, principalmente, o autor revela aspectos 

chave de suas experiências, transmutados em material ficcional. Mesmo em 

sua ficção, Hemingway “mais do que muitos outros autores, retrata apenas 

aquilo que, pessoalmente, sentiu, viu e conheceu. A sua imaginação está 

firmemente ancorada na sua experiência”. (SANDERSON, 1963, p. 44). 

Depois da guerra, passa uma temporada no norte do Michigan, lendo, 

escrevendo e pescando, como que para se curar do lhe havia acontecido até 

ali. A experiência o inspirou, mais tarde, a escrever o belíssimo conto “The Big 

Two-Hearted River”, em que Nick Adams decide ir para o campo para ter um 

período de solidão depois da guerra. Aqui, como acontece em boa parte da 

produção do autor, configurando uma de suas principais marcas, o mundo 

exterior serve de pretexto para a representação e figuração do tormento interior 

do personagem.  

Em 1920, Hemingway recebe uma proposta para trabalhar no jornal 

canadense Toronto Star Weekly e aceita. Compõe a equipe do jornal 

trabalhando como repórter free-lance e correspondente estrangeiro. 

Estabelece-se provisoriamente em Chicago, enquanto continua a escrever para 

o Toronto Star Weekly, e, ao ver-se desiludido com os Estados Unidos, vai 

para Paris, após casamento com Hadley Richardson, sua primeira esposa. 

Depois de um tempo trabalhando como correspondente estrangeiro, ainda para 

o Toronto Star Weekly, fixa-se na cidade para definitivamente vir a ser um 

escritor, sendo orientado por Gertrude Stein, Ezra Pound e outros. 

Em Paris, escreve para uma revista chamada Transatlantic review e 

publica seus primeiros livros, Three Stories and Ten Poems (1923), que mostra 

uma tentativa do autor em trabalhar com poesia, e In Our Time (1925), seu 

primeiro volume de contos. In Our Time contém sete contos protagonizados por 

Nick Adams, que reunidos, segundo o biógrafo Stewart Sanderson, se mostram 
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como um “romance de frouxa organização, uma série de episódios do 

protagonista”. (SANDERSON, 1963, p. 43). 

 

Nick Adams aparece em um total de 24 contos do escritor, publicados 

em vários livros, a maioria nos anos 20 e 30, e sem preocupação cronológica, 

embora tenham sido compilados e organizados cronologicamente 

posteriormente por Philip Young, em um volume intitulado The Nick Adams 

Stories, de 1972, que, inclusive, apresenta alguns contos inéditos até então. O 

personagem é importante por refletir as experiências do próprio Hemingway e 

mostrar seus passos (do personagem e do autor) de iniciação adolescente na 

vida adulta. 

 Nick Adams é um rapaz sensível, um pouco passivo, mas corajoso. É 

um solitário, acostumado à vida ao ar livre. Quando se vê sozinho, depois de 

sair da casa dos pais, precisa enfrentar a brutalidade da vida mais do que 

nunca, experiências muito bem descritas em contos como “The Battler” e “The 

Killers”.  

 Ferido na guerra, rebela-se contra a sociedade que favorecia, ou 

permitia, tais horrores. Nick decide que não é mais um patriota – refletindo a 

desilusão do próprio autor com seu país – e firma sua trégua particular com o 

inimigo, situação detalhada no conto “Nick sat against the wall...”, em que o 

personagem se vê encostado na parede de uma igreja com um ferimento na 

espinha. Nick dialoga com outro soldado:  

Nick virou a cabeça e olhou para Rinaldi. “Senta, Rinaldi, senta. Você 
e eu fizemos uma paz em separado.” Rinaldi continuou imóvel ao sol, 
respirando com dificuldade. “Não somos patriotas.” Nick afastou a 
cabeça, sorrindo com esforço. Rinaldi era mau ouvinte. 
(HEMINGWAY, 1973, p. 127). 
 

O personagem é uma vítima perturbada por uma espécie de 

“consciência do mal”. Aqui acontece um choque da inocência com a 

experiência, e a força que entra em choque com a bondade natural de Nick é a 

violência, marca distinta em toda a obra de Hemingway.   

 A guerra, em particular, deixa marcas profundas no personagem e no 

autor. Os dois se ofereceram como voluntários ainda bastante jovens, foram 

motoristas de ambulância pela Cruz Vermelha e ambos foram seriamente 

feridos, adquirindo cicatrizes físicas e psicológicas. 
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 Depois da guerra, Nick tenta encontrar seu lugar no mundo. Isto é muito 

bem retratado em “The Big Two-Hearted River”, citado anteriormente, em que 

Nick busca um período de solidão após a experiência com a guerra. “The End 

of Something” é um belíssimo conto que mostra o sofrimento de Nick em lidar 

com os próprios sentimentos ao decidir terminar um relacionamento. O herói de 

Hemingway deveria saber e entender seus sentimentos e motivações, mas 

alguma coisa está quebrada dentro do personagem. 

Os contos de Nick Adams ainda o retratam de diversas formas: casado, 

no conto “Wedding Day”; esquiando nas encostas dos Alpes suíços, em “An 

Alpine Idyll” e “Cross-Country Snow”; já amadurecido, recordando o pai e 

respondendo às perguntas de seu filho sobre o avô, no conto “Fathers and 

Sons”.  

Nick Adams, como vários outros personagens fictícios, ecoa a vida de 

seu autor; boa parte das façanhas do personagem foram inspiradas pelas 

façanhas do próprio Hemingway. É fato, portanto, que estes contos de Nick 

Adams oferecem aspectos autobiográficos de seu criador, mas é importante 

frisar que Nick é ficcional, é literatura. O autor mesmo atenta o leitor para isto 

no conto “On Writing”: “Nick, em suas histórias, não era nunca ele próprio. Ele 

se inventava”. (HEMINGWAY, 1973, p. 211). 

Nesse conto, inclusive, o autor faz uma verdadeira defesa à literatura de 

imaginação e escreve: “A única literatura realmente boa era a que gente 

inventava, a que a ente imaginava. Isto fazia tudo parecer verdadeiro”. 

(HEMINGWAY, 1973, p. 211).  

Mais adiante, desmente acontecimentos da trajetória de seu 

personagem, reforçando ainda mais essa ideia da literatura de imaginação 

como a única possível: “Naturalmente jamais vira uma mulher índia ter criança. 

Isto tornava a história boa. Ninguém sabia disso”. (HEMINGWAY, 1973, p. 

211). 

Com isso, o autor investe em um pacto autoficcional, um jogo narrativo 

que cria com o seu duplo. Nesse sentido, os contos de Nick Adams de Ernest 

Hemingway também podem ser estudados à luz das teorias sobre autoficção, 

revelando traços de uma atualidade surpreendente. 
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Hemingway escreve sobre o que sabe, a partir da sua própria 

experiência, e, com isso, pretende soar o mais verdadeiro possível. O autor 

sempre procurou um heroísmo que compensasse a vida artificial das 

metrópoles, sempre esteve à procura de formas de vida mais puras, mais 

naturais; isso é perceptível quando se atenta para a intensa vida que o autor 

levou. Em meio a safáris na África e temporadas de esqui nos Alpes, o autor 

cobriu, em 1937, a Guerra Civil Espanhola como repórter para o jornal Alliance. 

Em suas viagens como correspondente de guerra para os jornais nos quais 

trabalhou, Hemingway adquiriu experiências que lhe serviram de assunto para 

contos e panos de fundo para romances. O autor também cobriu a Segunda 

Guerra Mundial. 

Ernest Hemingway, um dos mais famosos ficcionistas dos Estados 

Unidos, teve sua reputação de indivíduo pitoresco e suas aventuras divulgadas 

pela imprensa de todo o mundo, contribuindo para uma folclorização de sua 

imagem. Vítima dos mais variados estereótipos, o escritor exerce um tipo de 

fascínio poucas vezes visto na história da literatura. Quando se pensa em 

Hemingway, a imagem que surge no imaginário coletivo é aquela do homem 

que lutou várias guerras e percorreu o mundo em busca da violência das 

touradas espanholas, das expedições de caça na África e das lutas de boxe no 

submundo americano. 

Na construção do “mito Hemingway”, a linguagem utilizada pelo autor se 

revela de suma importância. Com adjetivos reduzidos ao mínimo e uma crueza 

na descrição de cenas de morte e mutilação, a escrita de Hemingway provoca 

no leitor um efeito impactante justamente pelo que fica submerso, o não dito; é 

o que se costumou chamar de “teoria do iceberg”. Postulada pelo próprio 

Hemingway, a “teoria do iceberg” propõe uma escrita em que os fatos “flutuam 

sobre a água”, mas a estrutura de apoio e simbolismo opera fora de vista. 

Somente quando se percebe que a escrita do autor possui essa estrutura de 

suporte, submersa e invisível, é possível usufruir do grande sistema simbólico 

presente na obra de Hemingway.  

O autor, ao trabalhar com contos, se fixava a objetivos estéticos que 

exigiam uma rigorosa disciplina. Hemingway era um artesão da linguagem, 

evitava movimentos inúteis e, com isso, multiplicava intensidades. Em meio a 

insinuações, revelando apenas lampejos da parte oculta, o autor conseguia 
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criar um intenso jogo narrativo. Como efeito, Hemingway situa o leitor dentro da 

história, numa relação entre ação e emoção. Consegue uma tensão emocional 

que faz com que o leitor não somente veja o que seus personagens veem, mas 

também sinta o que seus personagens sentem. 

Entre as várias publicações do autor, estão: The Torrents of Spring, em 

que o autor faz uma paródia do romance Dark Laughter, de Sherwood 

Anderson, e The Sun Also Rises, um retrato da Geração Perdida ambientado 

na Paris dos anos 20, ambos de 1926; A Farewell to Arms, de 1929, que tem 

como pano de fundo sua experiência como motorista de ambulância na Cruz 

Vermelha; Death in the Afternoon, de 1932, um livro de não-ficção sobre as 

tradições das touradas espanholas; o volume de contos Winner Take Nothing, 

de 1933, contendo novas histórias de Nick Adams; Green Hills of Africa, de 

1935, inspirado por um verão de caça passado com a família no continente 

africano; To Have and Have Not, um comentário social dos anos 30 e bastante 

influenciado pela ideologia marxista, publicado em 1937; For Whom the Bell 

Tolls, de 1940, e a peça de teatro The Fifth Column, publicada em 1939 em 

uma coletânea chamada The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories, 

ambos inspirados na Guerra Civil Espanhola.  

Ao voltar da Espanha, e antes de ir cobrir a Segunda Guerra, 

Hemingway havia se mudado para Cuba com Martha Gellhorn, sua terceira 

esposa, com quem se casou depois de se divorciar de Pauline Pfeiffer, sua 

segunda esposa (o autor ainda teve um quarto casamento, com uma moça 

chamada Mary Welsh). Em Cuba, escreve os romances Islands in the Stream e 

The Garden of Eden, publicados postumamente em 1970 e 1986, 

respectivamente; Enquanto que a Segunda Guerra Mundial o inspiraria a 

escrever Across the River and Into the Trees, publicado em 1950.  

Em 1952, Hemingway publica The Old Man and the Sea, obra bastante 

conceituada e citada como um dos principais motivos que renderam ao autor o 

Prêmio Nobel de Literatura, recebido em 1954.  

Em seus últimos anos, Hemingway teve problemas de saúde e com o 

álcool. Viu sua memória se deteriorar e dificultar o seu trabalho. O autor, então, 

decide seguir os mesmo passos do pai e, no dia 2 de julho de 1961, comete 

suicídio, atirando na própria cabeça com uma espingarda.  
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3. A FORMAÇÃO DE NICK ADAMS 

 

  

Os contos de Nick Adams narram distintas “aventuras” do protagonista, 

ao longo de duas guerras e percorrendo diversos países, ao mesmo tempo em 

que mostram sua busca por si mesmo.  

 Nick é um herói de Hemingway que se encontra em um processo de 

aprendizagem de uma espécie de código; este código exige do personagem 

qualidades como honra, coragem e, para usar o termo frequentemente 

evocado na obra de Hemingway, “graça sob pressão”. Nick, adotando este 

código, espera aprender a ser um “homem de verdade” e a encarar a morte 

com dignidade. 

  Nick Adams quando menino tem seus primeiros contatos com a vida na 

mata; quando adolescente ganha sua primeira espingarda e caça esquilos com 

seus amigos índios; no inicio de sua juventude é abordado por dois assassinos 

profissionais contratados para matar um pugilista conhecido seu. Apesar de 

todas as destrezas acumuladas, a partir de suas experiências na guerra Nick 

começa a ter dificuldade em seguir o código pelo qual se pautava. Ferido em 

combate, o herói adquire cicatrizes físicas e psicológicas e passa a projetar sua 

totalidade humana, sua formação plena no futuro. Nick Adams acredita que um 

dia terá paz, mas que essa paz só será conquistada com muito esforço. 

Ao refletir sobre o “programa do romance de formação”, suscitado na 

carta de Wilhelm Meister a seu cunhado Werner em Os anos de aprendizado 

de Wilhelm Meister, Marcus Mazzari diz: 

A expansão plena e harmoniosa das potencialidades do herói (...), a 
realização efetiva de sua totalidade humana, são projetadas no futuro 
e sua existência apresenta-se como um “estar a caminho” rumo a 
uma maestria de vida, que Goethe configura, todavia, menos como 
meta a ser efetivamente alcançada do que como direção ou 
referência a ser seguida. (MAZZARI, 2010, p. 113). 
 

Esse traço, presente na trajetória de Wilhelm Meister, também pode ser 

encontrado na trajetória de Nick Adams, inserindo o herói no “programa” 

estabelecido pela obra de Goethe. O personagem de Hemingway: 

(...) está a tentar impedir que a sua vida se torne complicada; quer 
que ela corra sem sobressaltos. Sabe que um dia vencerá suas 
neuroses, mas que para isso precisará de tempo, coragem e um 
supremo esforço de vontade. (SANDERSON, 1963, p. 51). 
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 Entretanto, para entender melhor a trajetória de Nick, e como ela pode 

ser inserida em um contexto de narrativa de formação, é preciso voltar e 

analisar os primeiros passos (contos) do personagem. 

  

 

3.1 A aprendizagem de Nick 

 

Uma narrativa de formação trata do processo de formação de um 

personagem, em seu início e trajetória até alcançar um determinado grau de 

“perfectibilidade”. O personagem reflete o ambiente em que vive e seus 

anseios em relação a sua formação e seu caráter. A composição fragmentada 

de Nick Adams, dispersa em vários contos, permite que Hemingway tenha um 

controle mais maleável das facetas de seu herói, podendo também corrigir 

impressões anteriores. 

Nas primeiras narrativas do herói, Hemingway o mostra como um garoto 

ainda muito ingênuo, que precisa aprender muito antes de se considerar um 

homem de verdade. Essa característica é de suma importância para o 

personagem, que sente muito orgulho do conhecimento que possui. 

 Em “Indian Camp”, Nick está no início de seu desenvolvimento 

psicológico. É um conto de iniciação, “duma iniciação na violência e na dor, do 

ultraje da inocência, dum súbito abrir de cortinas que revelam uma existência 

cruel e desagradável”. (SANDERSON, 1963, p. 45).  

No conto, o pai de Nick, médico, o leva a um acampamento índio, onde 

ele irá realizar uma cesariana em uma jovem índia. Enquanto o médico realiza 

a tarefa, Nick observa e ajuda o pai. Durante a operação, o índio pai do bebê, 

deitado, inválido, na parte de cima do beliche onde estava mulher em trabalho 

de parto, não aguenta a pressão e corta a própria garganta. Nick, da porta da 

cozinha, havia observado tudo. 

 Nick, aqui, é um observador passivo assistindo as destrezas de seu pai. 

Sua passividade, porém, não tira a legitimidade de seu orgulho de “saber como 

fazer as coisas”. Em um diálogo muito interessante, quando seu pai tenta lhe 

explicar que a índia vai ter um bebê, Nick prontamente diz que sabe: 

- Esta moça vai ter um bebê, Nick. 
- Eu sei – disse Nick. 
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- Não sabe – retrucou o pai. – Escute. O que ela está sentindo 
chama-se trabalho de parto. A criança quer nascer e ela quer que a 
criança nasça. Os músculos dela trabalham para a criança nascer. É 
isso que acontece quando ela grita. 
- Entendo – disse Nick. 
Nesse momento a moça gritou. 
- Pai, não pode dar alguma coisa para ela parar de gritar? – 
perguntou Nick. 
- Não. Não tenho anestésico. Mas os gritos dela não são importantes. 
Não escuto porque não são importantes. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, 
p. 17-18). 
 

Todavia, sua falta de discernimento em associar os gritos da moça às 

dores naturais do parto demonstra ingenuidade de sua parte. 

Outro ponto importante a destacar no conto é que Nick tem aqui seu 

primeiro contato com o nascimento, a dor e a morte, e reflete a respeito disso. 

Ele observa a dor física da mãe e a dor emocional do pai, que foi insuportável 

para o último. Já neste conto Nick, ainda sem plena consciência, enxerga a 

morte como algo que precisa ser enfrentado por todos. Isso é perfeitamente 

perceptível no longo questionamento que faz a seu pai ao fim do conto: 

- Por que ele se matou, pai? 
- Não sei, Nick. Acho que ele não estava aguentando o estado das 
coisas. 
- Tem muitos homens que se matam, pai? 
- Não muitos, Nick. 
- E mulheres? 
- Não costuma acontecer. 
- Mulher nunca se mata? 
- Ah, acontece. Às vezes. 
(...) 
- É difícil morrer, pai? 
- Não, acho que é fácil, Nick. Depende. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, 
p. 20). 
 

Em “Indian Camp”, portanto, Nick está passando por uma fase de 

iniciação. O parágrafo final do conto é bastante assertivo nesse sentido ao 

relatar o sentimento de Nick: “Na manhã nascente, sentado na proa do barco 

no lago, com o pai remando, ele teve certeza de que nunca ia morrer”. 

(HEMINGWAY, 2009, vol.1, p. 21). 

O fato de Nick ter “certeza de que nunca ia morrer” mostra como ele 

foge da realidade da morte do índio para controlar o seu próprio medo da 

morte. Esse é apenas o primeiro contato de Nick com a morte e o personagem 

ainda tem muito conhecimento a adquirir. Essa evolução do herói em direção à 

maturidade constitui um elemento latente à estrutura de toda a obra de 

Hemingway. 
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Em “The Killers”, um conto posterior, Nick é abordado e amarrado por 

dois matadores de aluguel em um restaurante. Os assassinos esperam 

surpreender e matar um pugilista sueco chamado Ole Anderson assim que este 

atravessar a porta do restaurante. Passam-se horas e o sueco não aparece. Os 

assassinos então libertam Nick, junto com o cozinheiro e o dono do local. 

Temente pela vida de Anderson, Nick, mesmo em meio a protestos do 

cozinheiro pedindo-lhe para não se envolver, decide avisá-lo, e a resposta do 

pugilista o choca:  

Nick abriu a porta e entrou no quarto. Ole Anderson estava deitado, 
vestido. Tinha sido pugilista peso-pesado e era grande demais para a 
cama. Tinha a cabeça em dois travesseiros. Não olhou para Nick. 
- Qual é o assunto? – perguntou 
- Eu estava no Henry, e dois sujeitos entraram e amarraram a mim e 
ao cozinheiro; disseram que iam matar o senhor. 
Depois de dizer isso, sentiu-se envergonhado. Ole Anderson nada 
disse. 
- Eles nos puseram na cozinha – continuou Nick. – Iam atirar no 
senhor quando o senhor chegasse para jantar. 
Ole Anderson olhou para a parede e nada disse. 
- George achou que eu devia vir e dizer ao senhor. 
- Nada posso fazer para evitar – respondeu Ole Anderson. 
(...) 
- O problema – admitiu falando para a parede – é que não posso me 
decidir a sair. Passei o dia inteiro aqui. 
- Não pode sair da cidade? 
- Não – afirmou Ole Anderson. – Estou cansado de viver fugindo. – 
Olhou para a parede. – Não há nada a fazer agora. 
- Não se poderia arranjar as coisas de alguma maneira? 
- Não. Eu vacilei. – Falava na mesma voz monótona. – Nada se pode 
fazer. Daqui a pouco me decido a sair. 
- É melhor eu voltar e falar com George – lembrou Nick. 
- Até logo – cumprimentou Ole Anderson sem olhar para Nick. – 
Obrigado por ter vindo. (HEMINGWAY, 2009, vol. 2, p. 191-192). 
 

Em seguida, Nick mostra sua perplexidade ao contar o ocorrido para 

George, o dono do restaurante:   

- Contou a ele? – perguntou George. 
- Claro. Contei, mas ele sabe do que se trata. 
- O que é que ele vai fazer? 
- Nada. 
- Vão matá-lo. 
- Parece que sim. 
(...) 
- Que será que ele fez? – indagou Nick. 
- Passou a perna em alguém. Por isso vão matá-lo. 
- Vou-me embora desta cidade – disse Nick. 
- É o que deve fazer – concordou George. 
- Não suporto pensar nele esperando no quarto e sabendo que vai 
morrer. É horrível. 
- É melhor não pensar – assentiu George. (HEMINGWAY, 2009, vol. 
2, p. 193). 
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A aceitação passiva de Ole Anderson do fato de que os assassinos, 

cedo ou tarde, irão lhe apanhar horroriza Nick. O personagem percebe 

claramente essa fatalidade, e que a morte não só deve ser enfrentada por 

todos como é algo que faz parte do cotidiano e do qual não se pode fugir 

indefinidamente. O que se vê aqui, portanto, é a passagem do herói da 

inconsciência para a consciência. O Nick Adams que tinha “certeza de que 

nunca ia morrer” é forçado a encarar a inevitabilidade da morte, e isso o marca 

profundamente. 

Essa constatação, por si só, já é uma ferida infligida no herói, uma 

aprendizagem inquietante, e constitui uma espécie de mote visto em boa parte 

da produção de Hemingway. Frederic Henry, protagonista de Adeus às armas, 

ilustra muito bem essa questão: 

Lançam você aqui, e no primeiro instante em que o pegam, 
desprevenido ainda, matam você. Matam você gratuitamente, como 
mataram Aymo. Ou então lhe passam sífilis, como Rinaldi. Mas 
sempre matam você, no final das contas. Pode confiar nisso. Fique 
um pouco neste mundo, e acabará morto, sempre. (HEMINGWAY, 
2010, p. 347). 

 

 

3.2 Ruptura com a sociedade 

 

Em meio às cicatrizes psíquicas e físicas adquiridas por Nick em sua 

jornada, o código idealizado por Hemingway se configura como uma meta a ser 

alcançada, pois:  

(...) se fosse atingido pelo herói, possibilitar-lhe-ia viver de maneira 
adequada em um mundo de violência, desordem e miséria, no qual 
foi introduzido e onde vive. O herói do código, então, apresenta e 
exemplifica certos princípios de honra, coragem e resistência, os 
quais, em uma vida de tensão e dor, fazem do homem um verdadeiro 
homem, como se diz, e permitem-lhe atuar bem na infrutífera luta que 
é a vida. (YOUNG, 1963, p. 20). 
 

Essa meta, ainda que esteja apenas implícita nos contos, constitui o 

ideal de formação de Nick Adams. Wilma Patrícia Maas, ao falar do romance 

de Goethe, diz que este: 

(...) pode ser apresentado como a trajetória de um jovem de família 
burguesa em busca dos próprios ideais, em busca do livre 
desenvolvimento de suas aptidões e daquilo que considera suas 
tendências, ou sua vocação. (MAAS, 1999, p. 34). 
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O que se vê na trajetória de Nick Adams, descontando-se o cenário em 

que se encontrava a burguesia da época, é exatamente isso: Nick em busca 

“dos próprios ideais, em busca do livre desenvolvimento de suas aptidões e 

daquilo que considera suas tendências”.  

Contudo, Nick Adams encontra-se inserido em um contexto de 

transformações sociais, políticas e econômicas em cujo cerne está a Primeira 

Guerra Mundial. As condições históricas que sustentavam o romance de 

formação em seu contexto inicial inexistem aqui. Suscitando, então, a forma 

como se dá a continuidade do Bildungsroman, é possível identificar Nick 

Adams como um protagonista de narrativa de formação, porém projetado na 

realidade histórica e social do século XX e disperso em contos. Wilma Patrícia 

Maas, ao discutir as possibilidades de continuidade do gênero na realidade 

histórica e social do século XX, escreve: 

Estabelece-se assim uma nova galeria de protagonistas de romances 
em que a questão da formação está presente, de uma forma, porém, 
que ultrapassa os pressupostos do romance realista burguês, 
reconfigurando-os conforme a realidade histórica. (MAAS, 1999, p. 
215). 
 

Os contos de Nick Adams, portanto, retratam como sua formação é 

influenciada pelas consequências de sua interação com a sociedade e como 

sua psique é afetada por isso.  

No conto “The Battler”, um Nick Adams adolescente é empurrado para 

fora de um trem em movimento e, ao vagar pelas redondezas, encontra um ex-

boxeador louco que por pouco não lhe dá uma surra. Amparado pelo sinistro 

amigo do lutador, que resolve intervir, Nick é exposto à violência e à loucura de 

uma maneira que ele talvez ainda não estivesse preparado para suportar: 

- Vou lhe dizer uma coisa, seu filho da puta empalamado de Chicago. 
Vou lhe arrebentar o coco. Está ouvindo? 
Nick deu um passo atrás. O homenzinho caminhou devagar para ele, 
o pé esquerdo à frente, o direito se arrastando atrás. 
- Ataque – disse. Veja se me acerta. 
- Não quero acertar você. 
- Não vai escapar assim. Vai levar uma surra, tá? Ataque primeiro. 
- Pare com isso – disse Nick. 
- Então não se queixe. 
O homenzinho olhou para os pés de Nick. Enquanto olhava, o negro, 
que o vinha acompanhando desde que ele se afastara da fogueira, 
acertou-o na nuca. Ele caiu para frente e Bugs soltou no chão o 
porrete enrolado em pano. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 52). 
 

A partir daqui, Nick, em sua trajetória, encontra-se cada vez mais 

exposto à violência e à iniquidade à sua volta. Depois de seu encontro com os 
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matadores de aluguel em “The Killers” e sua fuga de casa ocasionada pela 

ameaça de dois fiscais florestais que pretendiam mandá-lo para o reformatório 

em “The Last Good Country”, Nick encontra-se na guerra, presenciando seus 

horrores. Ferido em combate, Nick faz sua “paz em separado” junto com outro 

soldado e inicia seu processo de ruptura com a sociedade. A ação ocorre no 

conto “Nick sat against the wall...”, e mostra Nick encostado na parede de uma 

igreja com um ferimento na espinha:  

Nick virou a cabeça e olhou para Rinaldi. “Senta, Rinaldi, senta. Você 
e eu fizemos uma paz em separado.” Rinaldi continuou imóvel ao sol, 
respirando com dificuldade. “Não somos patriotas.” Nick afastou a 
cabeça, sorrindo com esforço. Rinaldi era mau ouvinte. 
(HEMINGWAY, 1973, p. 127). 
 

Philip Young, importante estudioso de Hemingway, comenta a dimensão 

desse ferimento na obra do autor:  

O fato de Nick ter se ferido gravemente é significativo sob dois 
importantes aspectos. Primeiro, o ferimento intensifica e simboliza 
todos os demais recebidos por ele, quando viveu no centro-oeste 
norte-americano, desde menino até a idade adulta. Daí por diante, o 
herói de Hemingway se nos afigurará um homem ferido – ferido não 
apenas fisicamente, mas, como logo se percebe, também 
psicologicamente; segundo, o fato de Nick e de seu amigo, que 
também foi ferido, terem feito uma “paz em separado” e de serem 
“impatrióticos”, assinala o começo do longo rompimento com toda a 
sociedade organizada (...). (YOUNG, 1963, p. 15). 
 

A ruptura com a sociedade constitui uma característica de suma 

importância na atualização do Bildungsroman, visto que a representação de um 

indivíduo em harmonia com o meio em que está inserido, desenvolvido 

segundo suas tendências naturais, não corresponde a essa nova realidade. 

Aqui, o próprio meio está corrompido e em conflito. Segundo Wilma Patrícia 

Maas: 

No século XX, o conceito teleológico do desenvolvimento individual 
sofre um ruptura. (...) As condições históricas que sustentavam o 
grande projeto burguês esfacelam-se, ao mesmo tempo que a 
personalidade individual se descobre fragmentária. (MAAS, 1999, p. 
209). 
 

Fragmentação esta que, como já foi dito, pode se estender à forma 

literária escolhida por um autor. O personagem de Hemingway se encontra 

quebrado, marcado por diversos episódios de diferentes naturezas, que ora o 

submetem a dores e sofrimentos, seja de ordem física ou psicológica, ora o 

ajudam na cicatrização. Faz sentido, portanto, que sua trajetória esteja 

fragmentada e dispersa.   
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Alguns dos contos seguintes mostram o efeito das feridas em Nick. Em 

“Now I Lay Me”, é possível ver como Nick enfrenta sua má sorte e como não se 

permite ter pena de si mesmo. No conto, o personagem se empenha em uma 

luta para se manter na superfície. 

Eu mesmo não queria dormir porque há muito tempo achava que se 
fechasse os olhos no escuro e me entregasse ao sono minha alma 
sairia do corpo. Esse pensamento me perseguia há muito tempo, 
desde que fui bombardeado de noite e senti a alma saindo de mim, 
sumindo e depois voltando. Fiz força para nunca pensar nisso, mas 
de noite minha alma começava a sair bem no momento em que o 
sono entrava, e eu só podia evitar a saída dela com um esforço muito 
grande. De sorte que agora, mesmo estando razoavelmente certo de 
que ela nunca saiu de mim, não me animei a fazer a verificação 
naquela verão de que estou falando. 
Eu tinha muitas maneiras de me manter ocupado enquanto acordado 
(...). (HEMINGWAY, 2009, vol. 2, p. 245). 
 

Em “A Way You’ll Never Be”, Nick sofre delírios ainda acordado. 

Recompondo-se de ferimentos sofridos em ataques, Nick é enviado às linhas 

de frente italianas para exibir um uniforme americano, para que os soldados 

italianos possam contar com a vinda de outros soldados americanos. É 

revelado que as pernas de Nick ficam paralisadas quando ele as estica por 

muito tempo e que só consegue criar coragem para enfrentar os ataques 

embriagando-se primeiro. Tem um ferimento na cabeça que ainda não está 

curado completamente e foi declarado louco. 

“– É uma chatice quando dão você oficialmente por maluco – disse Nick. 

– Ninguém mais tem confiança em você”. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 154). 

Em um irônico diálogo com um ajudante, Nick descreve os americanos 

que, supostamente, serão enviados para ajudar o batalhão. Ele garante que 

serão diferentes dele e exalta as qualidades dos soldados, deixando evidente 

todas as suas cicatrizes e feridas:  

- Lamento a falta de chocolate, dos cartões-postais e dos cigarros – 
disse. – Mas estou de uniforme. 
- O major está a caminho – disse o ajudante. Naquele exército 
ajudante não tem patente oficial. 
- O uniforme não está de todo correto – disse Nick. – Mas dá a vocês 
a ideia. Haverá vários milhões de americanos aqui em breve. 
- Acha que vão mandar americanos pra cá? – perguntou o ajudante. 
- Sem dúvida nenhuma. Americanos com o dobro do meu tamanho, 
sadios, de coração aberto, dormem de noite, nunca foram feridos, 
nunca foram bombardeados, nunca tiveram a cabeça afundada, 
nunca tiveram medo, não bebem, são fiéis às namoradas que 
deixaram, muitos deles nunca apanharam chatos, gente maravilhosa. 
Vocês vão ver. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, 157). 
 



 29 

Essas experiências traumáticas, finalmente, levam Nick a um período de 

isolamento. No conto “The Big Two-Hearted River”, Nick, fisica, emocional e 

espiritualmente violentado, parte sozinho numa pescaria para tentar sarar as 

feridas. Em certo momento do conto, o narrador diz: “A mente começava a 

trabalhar. Ele sabia que podia abafá-la porque estava cansado”. 

(HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 88).  

O personagem, que pescou a vida inteira, tem a mão a tremer quando 

perde seu primeiro peixe: 

De boca seca, o coração quase parado, Nick começou a enrolar a 
linha. Nunca tinha visto uma truta daquele tamanho. Havia nela um 
peso, uma força e também um volume quando ela apareceu num 
salto. Tinha quase a largura de um salmão. A mão de Nick tremia. Ele 
foi recolhendo a linha devagar. A emoção tinha sido muito forte. Ele 
sentiu-se enjoado, ansiado e achou melhor sentar. (HEMINGWAY, 
2009, vol. 1, p. 94). 
 

Mais tarde, nesse mesmo dia, o personagem é visto medindo suas 

ações: 

Nick não queria entrar no brejo no momento. Para que entrar em um 
lugar com água pelo peito? Para pegar trutas grandes em um lugar 
em que não se pode recolhê-las? As margens do brejo eram peladas, 
os grandes cedros se uniam no alto, o sol não passava a não ser em 
frestas. Pescar em águas profundas com pouca luz seria trágico. 
Pescar em brejo é uma aventura arriscada. Nick não entrava nisso. 
Por hoje não queria continuar descendo a corrente. (HEMINGWAY, 
2009, vol. 1, p. 98). 
 

“The Big Two-Hearted River” contém o primeiro vislumbre de Nick após 

a guerra e mostra o personagem ainda lutando para se manter na superfície. 

Contudo, o conto também evidencia a busca de Nick por uma forma de vida 

mais pura, pureza esta que Nick já buscava antes de guerra. Em “The Last 

Good Country”, Nick, fugindo de dois fiscais florestais que querem lhe enviar 

para o reformatório, esconde-se, junto com sua irmã (que insiste em ir junto 

devido à grande amizade dos dois), em uma mata virgem, considerada pelo 

personagem como “o último pedaço bom que resta do mundo”. (HEMINGWAY, 

2009, vol. 3, p. 216).  

A relação de Nick e sua irmã com o lugar é religiosa. Em certo momento, 

Littles, a irmã de Nick, pergunta: 

(…) Mas incomoda a você eu rezar de noite? 
- Não. Lembro você se você esquecer. 
- Obrigada. Esta mata me faz sentir religiosa. 
- Por isso é que constroem catedrais como florestas. 
- Já viu uma catedral, Nickie? 
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- Não. Mas já li sobre catedrais e posso imaginar como são. Esta é a 
melhor que temos por aqui. (HEMINGWAY, 2009, vol. 3, p. 216). 
 

Esse último lugar bom, portanto, representa uma pureza ainda não 

destruída pelas pessoas e um ideal a ser alcançado por Nick. Nesse lugar, o 

personagem obtém um importante aprendizado: 

Nick estava contente com a irmã, e pensou que deviam se divertir ao 
máximo, fosse qual fosse o rumo tomado pela situação. Ele já tinha 
aprendido que os dias acontecem um a um e que só devemos nos 
preocupar com dia que estamos vivendo. Depois do dia vem a noite e 
quando amanhece já é hoje novamente. Essa foi a sua descoberta 
mais importante para o momento. (HEMINGWAY, 2009, vol. 3, p. 
250). 
 

Depois da guerra, no entanto, Nick, acometido por várias desventuras, 

usa esse aprendizado para não enlouquecer.  

Tendo em vista a dificuldade de Nick de se integrar às normas e aos 

costumes da sociedade, pode-se supor que, nos contos do personagem, a 

diferença entre indivíduo e sociedade não pode ser superada. Nick Adams, 

portanto, se diferencia do personagem de Goethe em Os anos de aprendizado 

de Wilhelm Meister, atualizando o modelo tradicional de Bildungsroman para 

um contexto moderno.  

 

 

3.3 O aprimoramento de Nick 

 

Quando finalmente volta para casa, Nick Adams tem dificuldade em se 

readaptar à vida “normal”. Ao se estabelecer em Hortons Bay, pequena cidade 

de Michigan, o personagem se vê preso em um relacionamento que “não tem 

mais graça”. Nick sente que já ensinou a sua namorada Marjorie tudo o que 

tinha para ensinar e não consegue mais achar motivos para continuar no 

relacionamento. O conto em questão é “The End of Something” e mostra a 

dificuldade do personagem em lidar com os próprios sentimentos. Em seu 

dialogo com Marjorie, Nick a impele a terminar o relacionamento para que ele 

não o precise fazer. Nick mal consegue encarar Marjorie:  

- Eu lhe ensinei tudo. Você sabe. Aliás, o que é que você não sabe? 
- Ah, não amole. Olhe a lua! 
Sentados no cobertor sem se tocarem, olharam a lua subindo. 
- Não precisa fazer rodeios – disse Marjorie. – O que é que você tem? 
- Não sei. 
- Sabe, sim. 
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- Não sei. 
- Vamos, desembuche. 
Nick olhou a lua surgindo atrás dos morros. 
- Não tem mais graça. 
Não teve coragem de olhar para Marjorie. Depois olhou. Ela estava 
sentada de costas para ele. Nick olhou para as costas dela. 
- Não tem mais graça. Nenhuma mesmo. – Ela não disse nada. Ele 
continuou. – É como se tudo tivesse desmanchado dentro de mim. 
Não sei, Marge. Não sei mesmo o que dizer. – Olhou de novo para as 
costas dela. 
- O amor não tem mais graça? – ela perguntou. 
- Não – ele respondeu. Marjorie levantou-se. Nick ficou sentado com 
a cabeça entre as mãos. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 30-31). 
 

Marjorie se mostra forte e Nick tenta tomar o controle da situação, mas 

Marjorie não lhe dá chance:  

- Vou levar o barco – disse Marjorie. – Você vai a pé rodeando o 
promontório. 
- Está bem. Vou pôr o barco na água pra você. 
- Não é preciso. – Ela já flutuava no barco sobre a água com a lua 
iluminando-o. Nick voltou e deitou-se com o rosto no cobertor perto 
do fogo. Ouvia as remadas de Marjorie se afastando. (HEMINGWAY, 
2009, vol. 1, p. 31). 
 

No conto seguinte, “The Three-Day Blow”, que serve de continuação 

para “The End of Something”, em um diálogo regado a uísque entre Nick e seu 

amigo Bill, é revelado que havia planos de casamento: 

- Você foi muito sensato, Wemedge [apelido de Nick]. 
- Está falando de quê? 
- Encerrar o assunto com Marge – disse Bill. 
- É. Acho que fui. 
- Não tinha outra saída. Se tivesse continuado, hoje você estaria lá 
trabalhando para arranjar dinheiro para se casar. 
(...) 
- Se você tivesse continuado com aquilo, não estaríamos aqui agora 
– disse Bill. 
Era verdade. O plano original de Nick era voltar para o seu meio e 
arranjar trabalho. Depois passar o inverno em Charlevoix para estar 
perto de Marjorie. Agora não sabia o que fazer. 
(...) 
- De repente, tudo acabou – disse Nick. – Não sei como, nem por 
quê. Simplesmente não vi outro caminho. Foi como um vendaval de 
três dias, que chega de repente e arranca todas as folhas das 
árvores. 
- Mas acabou. Isso é o que interessa. 
- Por culpa minha. 
- Não vem ao caso saber de quem foi a culpa. 
- Acho que não. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 40-42). 
 

Nick ainda se encontra em um estado de aflição e inquietude. Também 

vale lembrar que Nick acabou de voltar de um período de isolamento, 

pescando sozinho, depois da guerra. Seu medo de se casar e constituir família 

é compreensível, mas isso também pode indicar que, quando se trata de 
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relacionamentos, Nick não adere ao código. Relacionamentos com mulheres 

são muito complicados para Nick. O universo do personagem é quase ascético. 

No conto “On Writing”, o autor confessa: “Todo o amor ia para as 

pescarias e para o verão. Ele os amava acima de tudo”. (HEMINGWAY, 1973, 

209). Nick, agora casado, reflete sobre outros tempos e sobre os amigos que 

perdeu em virtude do casamento: 

Bill perdoou-lhe as pescarias que havia feito antes de se conhecerem. 
Perdoou-lhe todos os rios. (...) O que havia acontecido antes não 
importava. Mas depois, fazia toda diferença. 
Por isso ele os perdeu, segundo supunha. 
Estavam todos casados para pescar. Ezra pensava que pescarias 
eram uma piada. O mesmo acontecia à maior parte das pessoas. Ele 
já estava casado neste sentido, antes de desposar Helen. 
Verdadeiramente casado. Não era nenhuma piada. 
Por isso, perdeu todos eles. Helen pensou que era porque não 
gostavam dela. (HEMINGWAY, 1973, p. 208). 
 

 

A partir daqui, desenrola-se o estágio final da formação de Nick Adams. 

Em uma temporada de esqui nos Alpes suíços, Nick, no conto “Cross-country 

Snow”, revela que sua esposa está grávida. O personagem diz estar feliz, mas 

se mostra incerto quanto ao futuro que lhe está reservado:  

- Helen está grávida? – perguntou George, desencostando-se da 
parede e debruçando-se na mesa. 
- Está. 
- Para quando? 
- Fim do verão que vem. 
- Você está feliz? 
- Estou. Agora. 
- Vai voltar para os Estados Unidos? 
- Acho que sim. 
- E você quer? 
- Não. 
- Helen quer? 
- Não 
George calou-se. Olhou a garrafa e os copos vazios. 
- É o diabo, não é? 
- Não. Não exatamente. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 76-77). 
 

Nick, aqui, ainda não sabe exatamente como se sente a respeito da 

gravidez da mulher e da volta aos Estados Unidos, mas é na paternidade que o 

personagem encontra seu equilíbrio. 

No conto “Fathers and Sons”, Nick relembra sua infância, suas 

experiências sexuais com uma garota índia chamada Trudy, os ensinamentos 

de seu pai sobre caça e as advertências do pai sobre sexo. Há nas memórias 

de Nick indícios de admiração, arrependimento, culpa, ódio e amor, centrados, 
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principalmente, na lembrança de seu pai. Nick rememora tudo isso enquanto 

dirige e suas reflexões são interrompidas por seu filho, que está ao seu lado no 

carro e se mostra curioso a respeito do avô.   

O conto deve seu título ao romance de mesmo nome escrito por Ivan 

Turgenev (1818-1883), romancista e dramaturgo russo do século XIX. O livro 

conta a história de um jovem que, ao se formar na universidade, volta à 

propriedade de sua família acompanhado de seu mentor, que despreza 

qualquer autoridade e se autoproclama um niilista. Suas convicções contrastam 

com o conservadorismo aristocrático da família do jovem e provocam um 

conflito entre gerações. Tendo em vista que o pai de Nick é, até certo ponto, 

caracterizado como conservador e puritano neste conto (em uma recordação 

de Nick, seu pai diz que masturbação causa cegueira, loucura e morte) e que 

Nick é frequentemente mostrado como desiludido e cético, o título parece 

apropriado. 

O pai de Nick é descrito como nervoso e sentimental, e também cruel e 

abusado. O único ponto positivo de seu pai que Nick destaca é o fato dele o ter 

ensinado a pescar e caçar. Nick demonstra profundo agradecimento por isso. 

Em certo momento, Nick revela tristeza e angústia em seu desentendimento 

com o pai: “(...) Nick gostava muito dele e gostou por muito tempo. Agora, 

olhando tudo em retrospecto, recordando os primeiros tempos antes do 

desentendimento, Nick ficou triste”. (HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 197). 

Mais adiante, em outra lembrança do personagem, é exposto que Nick 

detestava o cheiro de seu pai. Quando é obrigado a usar roupas íntimas do pai, 

Nick as joga fora e diz que as perdeu. Nick apanha por mentir e mais tarde 

cogita matar o pai com a espingarda que seu próprio pai lhe deu de presente. 

Depois de passada a raiva, Nick se sente envergonhado com todo o ocorrido:  

Nick foi para o depósito de lenha e ficou lá com a porta aberta, a 
espingarda carregada e armada, olhando o pai sentado na varanda 
lendo jornal, e pensou: “Posso mandá-lo para os quintos. Posso 
matá-lo.” Finalmente a raiva passou e ele ficou envergonhado porque 
a espingarda tinha sido presente do pai. Depois foi para o 
acampamento indígena a pé, no escuro, para se livrar do cheiro. 
(HEMINGWAY, 2009, vol. 1, p. 203). 
 

No fim do conto, o filho de Nick insiste em visitar o túmulo do avô, e o 

fato de Nick e sua família nunca terem visitado o local indica que o pai de Nick 

ainda constitui um elemento complicado na vida do personagem, uma ferida a 
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ser sarada. Quando seu filho pergunta sobre o avô, Nick se atém às qualidades 

de caçador do pai:  

- Como era o meu avô? (...) 
- É difícil descrevê-lo. Era grande caçador e pescador e tinha olhos 
maravilhosos 
- Era maior caçador do que o senhor? 
- Atirava melhor do que eu, e o pai dele também foi um grande 
atirador em vôo. 
- Aposto que não era melhor do que o senhor. 
- Era, sim. Atirava rápido e no alvo. Eu gostava de vê-lo atirando mais 
do que gostava de ver qualquer outro atirador que conheci. Ele ficava 
muito desiludido com a minha maneira de atirar. (HEMINGWAY, 
2009, vol. 1, p. 205). 
 

Diante do desejo do filho, porém, Nick enxerga a importância do ato de 

visitar o túmulo de seu pai e consente com a ideia. 

A individualidade de Nick, portanto, encontra seu contraponto no filho do 

personagem, assim como acontece com Wilhelm Meister quando se descobre 

pai de Felix no romance de Goethe. A respeito da paternidade do personagem, 

Wilma Patrícia Maas escreve:  

(...) Felix desempenhará efetivamente um papel na compreensão de 
mundo de Meister. Uma vez que se vê, pela primeira vez, na 
iminência de desempenhar o papel de educador de um espírito mais 
jovem e supostamente mais despreparado do que o seu, Meister tem 
a chance de refletir sobre sua própria condição, sobre o estágio de 
sua própria formação. (MAAS, 1999, p. 155). 
 

Nick, aqui, não só honra o código que o guia como demonstra um 

aprimoramento de suas defesas. Aprimoramento este adquirido em uma longa 

evolução do personagem, cujos traços já eram vislumbrados no conto “An 

Alpine Idyll”.  

No conto, Nick, voltando de uma temporada de esqui, presencia o 

funeral da esposa de um camponês. Mais tarde, em um restaurante, ele 

descobre a história por trás do funeral. A esposa havia morrido no inverno e o 

camponês a deixou em um depósito de lenha até a primavera chegar e o chão 

descongelar o suficiente para enterrá-la. Durante o inverno, toda vez que o 

camponês ia ao depósito para pegar lenha, ele pendurava o lampião na boca 

da mulher, que se encontrava de pé e com a boca aberta encostada em uma 

parede. A repetição do ato durante todo o inverno acabou por desfigurar o rosto 

do cadáver. 

A única reação de Nick ao ouvir a história é perguntar ao proprietário do 

restaurante se ele acredita nela. O proprietário confirma sua veracidade e Nick 
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se prepara para fazer o seu pedido. A situação chocante, portanto, repercute 

em Nick de maneira bastante distinta de como acontece no conto “The Killers”. 

Sobre “An Alpine Idyll”, Philip Young escreve:  

(...) nesse conto a intenção do autor é focalizar as reações causadas 
em Nick e outros por uma situação especialmente chocante, como já 
havia feito em seu conto mais famoso: “The Killers”. Mas, enquanto 
nessa história o fato de o homem esperar passivamente ser 
assassinado transtorna Nick a tal ponto que este sentia desejos de 
fugir da cidade onde pairava a violência; já, em “An Alpine Idyll”, o 
ferimento começa a cicatrizar e o significado da história reside no 
aprimoramento das defesas de Nick. (YOUNG, 1963, p. 18). 
 

 

Em “Fathers and Sons”, o personagem se mostra capaz de reprimir suas 

lembranças desagradáveis a respeito de seu pai ao discutir aspectos de sua 

infância e da vivência com seu pai com seu próprio filho. A decisão de Nick de 

polir a memória de seu pai para seu filho mostra o amadurecimento do 

personagem. Ao defender seu filho de aspectos desagradáveis da vida, Nick 

revela um comportamento admirável e mostra, de fato, que cumpriu seu 

processo de amadurecimento. Deste modo, fecha-se o ciclo de sua Bildung. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Como foi discutido no decorrer deste trabalho, o Bildungsroman é um 

gênero que trata do processo de formação de um personagem, que amadurece 

em virtude de suas experiências. Os conflitos apresentados nesse tipo de 

narrativa envolvem, em geral, uma confrontação entre os valores do 

personagem e os valores da sociedade.  

Tido como o paradigma do romance de formação, Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister narram a trajetória de um rapaz que recusa as 

possibilidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento limitadas e utilitaristas, 

que eram oferecidas ao jovem burguês na segunda metade do século XVIII na 

Alemanha, e sai em busca em busca de uma formação universal que lhe 

permita aperfeiçoar suas qualidades inatas.  

No processo de formação de Nick Adams, sua bondade natural e sua 

inocência entram em conflito com a violência do mundo, o que, em última 

instância, o leva a uma ruptura com a sociedade. Como explicitado no trabalho, 

esse processo de ruptura se revela fundamental na atualização e continuidade 

do romance de formação, visto que:  

O pressuposto fundamental para a ideia da existência de um 
processo evolutivo, de um processo de formação e desenvolvimento 
do indivíduo, herança do racionalismo do século XVIII e do 
cientificismo do século XIX, é interrompido no momento em que se 
abandona a ideia de uma consciência una, passível de se amoldar e 
se formar por meio de um processo linear da experiência; o indivíduo 
é fragmentário, assim como sua “formação” também deverá sê-lo. 
(MAAS, 1999, p. 210). 
 

No caso de Nick Adams, sua formação passa por três fases 

fundamentais: a primeira diz respeito à passagem do personagem da 

inconsciência à consciência; ao se defrontar com a inevitabilidade da morte, 

Nick sofre um processo de aprendizagem que o influenciará pelo resto de sua 

trajetória. A segunda fase compreende a ruptura que Nick faz com a sociedade, 

em decorrência das cicatrizes físicas e psicológicas adquiridas na guerra; o 

herói projeta sua paz no futuro e se empenha em uma luta para não 

enlouquecer. Finalmente, a terceira fase mostra o aprimoramento das defesas 

de Nick; o personagem, ao se ver na iminência de desempenhar um papel na 

formação de seu filho, tem a chance de refletir sobre sua própria condição. 
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Esse processo de formação, pelo qual Nick Adams passa, não fica 

evidente quando se considera os vários contos dispersos em diferentes livros, 

mas somente quando se compreende que o mesmo personagem, ao 

reaparecer em vários contos, oferece a possibilidade de se ler os mesmos 

como uma narrativa continuada, um Bildungsroman que contempla diversos 

estágios do amadurecimento do personagem. Neste sentido, o trabalho 

procurou selecionar e analisar pontos-chave da trajetória ficcional de Nick 

Adams, em que o processo de amadurecimento do personagem se mostra 

bastante evidente. 

Tendo em vista que a representação de um indivíduo em harmonia com 

o meio, desenvolvido segundo suas tendências naturais não corresponde à 

realidade de Nick Adams, o personagem se apresenta como um representante 

de uma atualização do Bildungsroman, uma releitura do modelo clássico. 

Inserido em um meio corrompido e em conflito, o herói se apresenta fragilizado 

e fragmentado; fragmentação que se estende à escolha narrativa do autor. 

 Nick Adams, porém, ultrapassa a ruptura estabelecida na guerra e atinge 

um determinado grau de perfectibilidade – como demanda o paradigma do 

romance de formação – ao aprimorar suas defesas. Quando a individualidade 

do personagem é contraposta pela figura de seu filho, Nick Adams finalmente 

parece encontrar um equilíbrio. O protagonista chega ao término de sua 

Bildung capaz de enfrentar seu passado e de compreender que ele mesmo tem 

agora um papel a desempenhar na formação de outra pessoa.  
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ANEXO 

 

Contos analisados e/ou mencionados no trabalho: 

 

Conto Publicação original Tradução utilizada 

Indian Camp 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925. 

“Acampamento Índio”. Contos de 

Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 

The Killers 

Men Without Women. 

Charles Scribner’s 

Sons, New York, 1927. 

“Os Pistoleiros”. Contos de Ernest 

Hemingway, Trad. José J. Veiga, 

Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2009. 

The Battler 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925. 

“O Lutador”. Contos de Ernest 

Hemingway, Trad. José J. Veiga, 

Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2009. 

The Last 

Good Country 

The Nick Adams 

Stories. Charles 

Scribner’s Sons, New 

York, 1972. 

“Quando o Mundo Era Novo”. Contos 

de Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 

Nick sat 

against the 

wall... 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925.  

“Nick contra a parede…”. As 

aventuras de Nick Adams, Trad. 

Hélio Pólvora, Artenova, Rio de 

Janeiro, 1973. 

Now I Lay Me 

Men Without Women. 

Charles Scribner’s 

Sons, New York, 1927. 

“Agora Vou Dormir”. Contos de 

Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 

A Way You’ll 

Never Be 

Winner Take Nothing. 

Charles Scribner’s 

Sons, New York, 1933.  

“Você Nunca Será Assim”. Contos de 

Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 
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The Big Two-

Hearted River 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925. 

“A Alma dos Rios”. Contos de Ernest 

Hemingway, Trad. José J. Veiga, 

Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2009. 

The End of 

Something 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925. 

“O Fim de Alguma Coisa”. Contos de 

Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 

The Three-

Day Blow 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925. 

“Uma Ideia Contra o Vento”. Contos 

de Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 

On Writing 

The Nick Adams 

Stories. Charles 

Scribner’s Sons, New 

York, 1972. 

“Escrever”. As aventuras de Nick 

Adams, Trad. Hélio Pólvora, 

Artenova, Rio de Janeiro, 1973.  

Cross-

Country Snow 

In Our Time. Boni & 

Liveright, New York, 

1925.  

“Neve por Toda Parte”. Contos de 

Ernest Hemingway, Trad. José J. 

Veiga, Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2009. 

An Alpine Idyll 

Men Without Women. 

Charles Scribner’s 

Sons, New York, 1927.  

“Idílio Alpino”. Contos de Ernest 

Hemingway, Trad. José J. Veiga, 

Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2009. 

Fathers and 

Sons 

Winner Take Nothing. 

Charles Scribner’s 

Sons, New York, 1933. 

“Pais e Filhos”. Contos de Ernest 

Hemingway, Trad. José J. Veiga, 

Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2009. 

 

 


