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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o modo como os sonhos são representados no conto “O homem da 

areia”, de E.T.A. Hoffmann, e discute algumas de suas funções nessa obra. A existência de 

uma separação entre um mundo dos sonhos e um mundo da realidade cotidiana na narrativa é 

indicada, e atributos das experiências relacionadas com esse mundo onírico são apontados, 

além de formas de acesso a ele. No primeiro capítulo, o autor é apresentado, assim como 

características de sua obra e a ligação da última com os sonhos. Baseados no trabalho de 

Pikulik (1987), discutimos aspectos centrais da obra de Hoffmann, como: a divisão entre 

mundo interior (do maravilhoso) – ao qual os sonhos estão relacionados – e mundo exterior 

(da realidade cotidiana); as diversas formas como essa divisão é marcada; e a relação que 

Hoffmann estabelece entre esses mundos. Trabalhamos com uma noção ampliada de sonho, 

que não os restringe às experiências oníricas que acompanham o sono. Assim, seguimos a 

argumentação de Heimes (2009), segundo a qual os sonhos, em Hoffmann, estão associados a 

outros estados em que nos afastamos do consciente – como o delírio ou a loucura –, e 

parecem se relacionar com algo demoníaco. No segundo capítulo, voltamo-nos para o conto 

“O homem da areia”, apresentando-o e analisando como os sonhos são representados nele. A 

figura mitológica do homem da areia está desde sua origem associada aos sonhos e recebe, 

nesta narrativa, um caráter amedrontador. Para ressaltar os aspectos oníricos da obra, partimos 

da separação entre o mundo dos sonhos e o mundo do que seria a realidade cotidiana no conto 

– separação essa que demonstramos estar atrelada à ótica de certos personagens. Logo após, 

assinalamos alguns elementos que marcam e caracterizam as experiências pertencentes ao 

mundo dos sonhos no texto, tais como imagens flutuantes e alucinantes; intensidade e fogo; e 

nuvens, fumaça e vapor. Apontamos também que certos personagens e objetos indicam o 

momento de transição para esse mundo. Neste trabalho, demonstramos que as experiências 

oníricas do personagem principal apresentam caráter pressagiador, e que essa característica 

possui ligação com o destino trágico e inevitável temido por ele. Além disso, a divisão entre 

os mundos é evidenciada como problemática, por conta da incerteza quanto a que mundo 

atribuir os acontecimentos narrados. Essa característica de não se poder atribuir ao certo os 

acontecimentos a um mundo real ou a algo ilusório introduz a narrativa dentro do gênero 

fantástico, segundo os critérios de Tzvetan Todorov (2007). Também mostramos o lado 

perigoso do envolvimento do personagem principal com o mundo dos sonhos, uma vez que o 

leva a se desprender da realidade. Esse desprendimento ocorre gradativamente, havendo 

inicialmente uma oscilação entre os mundos, culminando na loucura do personagem – que 

comparamos a um grande pesadelo. Analisamos, neste contexto, a contribuição da 

revivescência de acontecimentos pressagiados em sonhos anteriores para o enlouquecimento 

do personagem. Por último, trazemos observações sobre a figuração do homem da areia no 

conto, mostrando sua ligação com o mundo dos sonhos, assim como sua conexão com a 

morte.   

 

Palavras-chave: Sonhos. O homem da areia. E.T.A. Hoffmann. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the ways in which dreams are represented in the short story “The 

Sandman”, by E.T.A. Hoffman, and discusses some of the functions they perform in it. The 

existence of a split between a world of dreams and a world of everyday reality is pointed out, 

and features of the experiences related to the dream world, as well as forms of access to it, are 

indicated. In the first chapter, I present the author along with some features of his work, 

including the connection between the latter and dreams. Drawing on the work of Pikulik 

(1987), I discuss some of the central features of Hoffmann’s work, such as: the division 

between the inner world (the world of the marvelous) – to which dreams are related – and the 

outer world (the world of everyday reality); the many ways in which this division is drawn; 

and the links that Hoffmann establishes between those worlds. I employ a broadened notion 

of dream – one that is not limited to the dream experiences that accompany sleep. I thus 

follow Heimes’ (2009) argument that, in Hoffmann, dreams are associated to further mental 

states in which we slip away from consciousness – such as delusion or madness – and that 

appear to be related to something demonic. In the second chapter, I turn to the story “The 

Sandman”: I first present it and then analyze the way dreams are represented in it. The 

mythical character referred to as Sandman has been from its origin associated to dreams, and 

in this story it is presented as frightening. In order to highlight the dreamlike features of the 

story, I draw on the division between the world of dreams and the world of what is portrayed 

as everyday reality in the story – a division that I show to be linked to the points of view of 

certain characters. I then point out some of the features that mark and specify those 

experiences belonging to the world of dreams in the text, such as floating and hallucinatory 

images; intensity and fire; and clouds, smoke and vapor. I also remark that certain characters 

and objects indicate moments of transition into that world. I further show that the 

protagonist’s dream experiences function as omens, and that this feature is linked to the tragic 

and inevitable fate feared by him. Moreover, the division between the two worlds is shown to 

be problematic, since it is not clear to which of them the narrated events should be assigned. 

The fact that the events cannot be unequivocally assigned to the real world or interpreted as 

illusions makes the story an instance of the fantastic genre, according to Tzvetan Todorov’s 

(2007) criteria. I also show the dangerous side to the protagonist’s connection to the world of 

dreams, as it leads him away from reality. Such depart from reality develops gradually, there 

being initially an oscillation between worlds which later culminates in the protagonist’s 

madness – which I compare to a vast nightmare. In this connection, I also analyze the part 

played in the protagonist’s madness by the resurgence of events foreshadowed in dreams. 

Lastly, I make remarks on the way the Sandman is portrayed in the story, showing his 

connection both to the world of dreams and to death. 

 

Keywords: Dreams. The Sandman. E.T.A. Hoffmann. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o modo como os sonhos são 

representados no conto “O homem da areia” (1816), de E.T.A. Hoffmann, além de discutir 

algumas de suas funções nessa obra. Para tanto, pretendemos, mais especificamente, indicar 

que a existência de uma separação entre o mundo dos sonhos e o mundo da realidade 

cotidiana pode ser vista na narrativa, apontar alguns dos principais atributos das experiências 

relacionadas com esse mundo onírico, assim como mostrar as formas de acesso a esse mundo, 

e fazer um exame das oscilações a que os personagens e mesmo os leitores estão sujeitos no 

que diz respeito à atribuição de determinados episódios a um ou a outro mundo. 

De maneira geral, a obra de E.T.A. Hoffmann (1776-1822) é marcada pela 

proximidade com a esfera onírica. No conto “O homem da areia”
1
, esta proximidade se revela 

já em seu título, uma vez que o homem da areia é uma criatura mítica relacionada aos sonhos. 

A motivação para pesquisar os sonhos nessa obra veio justamente dessa figura, que tem suas 

origens na mitologia grega e aparece na obra de inúmeros autores, de diferentes épocas, 

portando por vezes outros nomes. Na obra de Hoffmann, ela assume um caráter amedrontador 

e sombrio.  

O interesse pelos sonhos não caracteriza apenas a obra de Hoffmann em sua época. 

Como expõe Hans Ulrich Reck (2005) em texto sobre os sonhos, os românticos, de uma 

forma geral, se interessavam por essa atividade inconsciente, assim como por outras de 

mesma natureza.  

Para pensar a questão especificamente em Hoffmann, abarcamos a visão de Lothar 

Pikulik (1987), que afirma que Hoffmann representa o mundo de forma partida, dividindo o 

mundo entre interior – o mundo do maravilhoso
2
 – e exterior – o mundo da realidade 

cotidiana. Importante para a nossa discussão é que a questão dessa divisão de mundo seria 

mais uma questão de percepção do que um fato. O mundo poderia ser observado apenas de 

maneira cotidiana, ou poderíamos estar abertos para um reino dos sonhos e da imaginação. 

Além dos sonhos e da imaginação, também a mente do indivíduo e o inconsciente estariam 

relacionados ao mundo interior. Para Pikulik, a relação entre os dois mundos é objeto de 

Hoffmann, que explora o ultrapassar das fronteiras entre eles, marcando o momento de 

                                                 
1
 Apesar de o título original Der Sandmann ter sido traduzido como “O Homem de Areia” na versão que 

escolhemos como referência para as citações em língua portuguesa (Hoffmann, 2004), consideramos que “O 

homem da areia” exprime melhor o significado do original e por conta disso adotamos esta forma em nosso 

trabalho. 
2
 O maravilhoso neste trabalho está associado ao contexto romântico da poética de Hoffmann. Comentaremos a 

respeito quando estivermos abordando características de sua escrita (2.2). 
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transgressão dessas fronteiras com determinados personagens, objetos ou locais. Outra 

questão ressaltada pelo autor, e que terá certa relevância em nossa pesquisa, é o fato de que o 

maravilhoso pode aparecer em Hoffmann como algo demoníaco.  

Igualmente importante para o presente trabalho é a pesquisa de Alexandra Heimes 

(2009). Segundo Heimes, os sonhos em Hoffmann funcionam como um espaço para iluminar 

a natureza humana lá onde a consciência não pode alcançar. Adotaremos a visão da autora, 

que coloca que os sonhos na obra de Hoffmann estão associados a outros estados em que nos 

afastamos do consciente, como o delírio, ou fenômenos próximos, como a loucura. Por conta 

disso trabalharemos com uma definição de sonhos que não se restringe às experiências que 

temos enquanto dormimos, considerando esses outros estados igualmente como experiências 

oníricas. De acordo ainda com Heimes, todos esses estados anulam a lógica do cotidiano e o 

que passa a valer é uma ordem imaginária que permite uma vida mais intensa. Outra 

observação da autora que nos será cara é a de que os sonhos em Hoffmann representam a 

descoberta tanto do novo e do surpreendente quanto dos abismos da psique humana, uma vez 

que o envolvimento dos personagens de Hoffmann com seus mundos imaginários pode 

provocar sua autodestruição, contribuindo para o que ela chama de uma poética do sonho 

demonizada no autor (Heimes, 2009, p. 557).   

Como última referência fundamental para pensarmos os sonhos nesse conto de 

Hoffmann, gostaríamos de recorrer à teoria de Tzvetan Todorov (2007). O autor afirma que, 

para que uma narrativa seja considerada fantástica, uma incerteza quanto à natureza dos 

acontecimentos narrados deve existir. Tanto leitores quanto personagens, ao se depararem 

com certos acontecimentos que poderiam ser considerados sobrenaturais – por não serem 

explicáveis através das leis físicas de nosso mundo –, devem ficar na dúvida se atribuem 

aqueles acontecimentos a um produto da imaginação ou se aceitam que aqueles 

acontecimentos ocorreram, reconhecendo, nesse caso, que não conhecem as leis que regem o 

mundo onde esses eventos ocorreram. Em “O homem da areia” essa incerteza sobrevém, uma 

vez que somos defrontados por duas óticas diferentes em relação a acontecimentos da 

narrativa: uma que atribui certos eventos à imaginação e aos sonhos do personagem principal, 

outra, a do próprio personagem principal, que integra aqueles acontecimentos à sua vida, sem 

considerá-los frutos de sua imaginação. A escolha do leitor de considerar uma ou outra ótica 

como a mais acertada é dificultada pela própria construção da narrativa, que intercala as duas 

formas de observar os episódios, fazendo inclusive com que o personagem principal não 

saiba, em determinados momentos, a que mundo atribuir algumas de suas vivências. 
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Mostraremos como o emprego dos sonhos no conto pode contribuir para a criação desse efeito 

característico das narrativas fantásticas.  

Uma observação importante sobre o presente trabalho refere-se ao modo como 

escolhemos abordar os sonhos do personagem central. Concentraremos nossa atenção nas 

funções do sonho, na relação deste com a imaginação e com os momentos em que nos 

afastamos do consciente; em nenhum momento pretendemos focar na interpretação do 

significado dos sonhos. Procuramos nos aproximar do conto, desenvolvendo um quadro de 

referências cujos elementos pertencem à própria literatura, como sonho ou imaginação, e não 

a outras disciplinas como a psicanálise. Por esse motivo, análises do conto, como a de 

Sigmund Freud em seu ensaio “O estranho” (1919/1996), não ganham destaque em nosso 

trabalho (apesar desta, especificamente, por conta de sua relevância na história dos estudos 

sobre a narrativa em questão, ser exposta brevemente no segundo capítulo). Também não 

focaremos em obras anteriores, que possam ter influenciado o pensamento de Hoffmann 

quanto aos sonhos e, com isso, também, quanto a sua representação dos mesmos, como seria 

o caso da Die Symbolik des Traumes (A simbólica do sonho) de Gotthilf Heinrich von 

Schubert, de 1814. Da mesma forma não trabalharemos com obras posteriores ligadas ao tema 

dos sonhos, como “A interpretação dos sonhos” de Freud (1900/1996), nem com a relação 

que pode ser estabelecida entre o pensamento romântico alemão e os escritos do psicanalista, 

como Ricardo Andrade procura demonstrar em livro intitulado A face Noturna do 

Pensamento Freudiano (2000).  

Deste modo, no primeiro capítulo desta dissertação faremos uma apresentação de 

E.T.A. Hoffmann e dos aspectos gerais de sua obra para; por fim, passarmos à apresentação 

dos aspectos mais especificamente ligados aos sonhos na mesma. 

No segundo capítulo teceremos breves considerações sobre a figura mitológica do 

homem da areia, em seguida apresentaremos o conto com o qual estamos lidando, para, então, 

tratarmos dos aspectos oníricos que pudemos perceber na obra. Para ressaltar esses aspectos 

da obra, mostraremos inicialmente como no conto pode ser vista uma separação entre o 

mundo dos sonhos e o mundo do que seria a realidade cotidiana – separação essa que está 

atrelada à ótica de personagens. Logo após, apontaremos para alguns elementos que marcam 

no texto as experiências pertencentes ao que poderia ser tomado como o mundo dos sonhos, 

assim como certos personagens, objetos e situações da narrativa que indicam o momento de 

transição para esse mundo. Demonstraremos também como experiências oníricas nessa 

narrativa têm um caráter pressagiador e a ligação dessa característica com um destino trágico 

e inevitável, assim como esperado pelo personagem principal. Sinalizaremos, ainda, como o 
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que poderia, em algum momento, parecer uma sólida divisão entre os mundos, acaba abalada 

por conta da incerteza quanto a que mundo atribuir os acontecimentos narrados. 

Apresentaremos, além disso, o que chamamos de “o lado perigoso dos sonhos”, mostrando 

que o envolvimento do personagem principal com o que seria o mundo dos sonhos faz com 

que ele, no final, se desprenda da realidade, enlouquecendo e se matando. Esse 

desprendimento da realidade ocorre de forma gradativa, havendo inicialmente uma oscilação 

entre os mundos, culminando no final com a loucura, que seria o nível mais elevado das 

experiências oníricas experimentadas pelo personagem. Por último faremos breves 

observações sobre a figura do homem da areia e sua conexão com o conto. 

Antes de abrir o primeiro capítulo, gostaríamos de esclarecer o que entendemos por 

“realidade” neste trabalho. Para tanto partimos de nossa concepção do que seria o real na obra 

de Hoffmann. O termo opera aqui como oposição ao mundo dos sonhos, ou seja, o real é algo 

que exclui fenômenos como sonhos e imaginação de sua constituição discursiva, submetendo-

se ao controle da consciência e a explicações racionais.
3
  

 

  

                                                 
3
 Neste contexto, vale lembrar a contribuição decisiva de Wolfgang Iser para o debate sobre as disposições 

humanas da imaginação e da ficção.  Cf. ISER, Wolfgang. O fictício e o imaginário: perspectivas de uma 

antropologia literária. 2. ed.. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. Tradução de Johannes Kretschmer.  
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2 A NARRATIVA DE E.T.A. HOFFMANN E OS SONHOS 

 

2.1 O AUTOR 

 

Il était une fois à la cour d'Eisenach! 

Un petit avorton qui se nommait Kleinzach! 

Il etait coiffé d'un colbac, 

Et ses jambes faisaient clic clac! clic clac! clic clac! 

Voilá, voilà, Kleinzach! 

 

Il était une fois à la cour d'Eisenach – Jacques Offenbach 

 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, mais conhecido como E.T.A. Hoffmann, nasceu 

em 1776, em Königsberg, na antiga Prússia, e faleceu em 1822 em Berlim. Hoffmann, escritor 

romântico tardio, se tornou conhecido por seus contos fantásticos e foi considerado por Italo 

Calvino como o maior autor fantástico do século XIX (Calvino, 2004). 

Muitos dos contos de Hoffmann foram incluídos em coletâneas de obras de sua 

autoria, como Quadros de fantasia à maneira de Callot (Fantasiestücke in Callots Manier), 

Quadros noturnos (Nachtstücke) e Os irmãos Serapião (Die Serapionsbrüder), enquanto 

outras narrativas foram publicadas isoladamente, como Os elixires do diabo (Die Elixiere des 

Teufels), O Pequeno Zacarias chamado Cinábrio (Klein Zaches genannt Zinnober), Reflexões 

do gato Murr (Lebensansichten des Katers Murr), A Princesa Brambilla (Prinzessin 

Brambilla) e Mestre Pulga (Meister Floh). 

Apesar de ter ficado conhecido por sua literatura, Hoffmann transitava entre outras 

artes, como a música e a pintura. Sua formação acadêmica era na área do Direito, e esses três 

campos influenciaram seus escritos. Hoffmann trabalhou efetivamente como jurista, tendo 

sido funcionário público prussiano. Pôde, porém, se dedicar também à música, como 

compositor e regente (Theodor, 1980). A paixão de Hoffmann pela música era tamanha, que 

ele chegou a mudar seu nome, originalmente Ernst Theodor Wilhelm, para Ernst Theodor 

Amadeus, em homenagem a Wolfgang Amadeus Mozart. São, da mesma forma, desenhos 

seus que acompanham alguns de seus contos, como “O homem da areia” e A princesa 

Brambilla. A área de interesse de Hoffmann não se limitava, porém, às artes. O autor 

acompanhava também os estudos de psiquiatria de sua época, o que, por sua vez, influenciava 

tanto a sua profissão de jurista como a sua literatura (Mücke, 2007).  

A fama de Hoffmann data já de seu tempo, uma vez que o autor foi bastante lido 

ainda em vida. Pouco depois de sua morte, seus textos foram traduzidos para o francês, e o 
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autor passou a ser aclamado também internacionalmente (Volobuef, 2002). Durante muito 

tempo, tanto na França quanto na Inglaterra e na Rússia, Hoffmann e Jean Paul – igualmente 

um romântico – eram conhecidos como os grandes escritores alemães (Theodor, 1980). 

As obras fantásticas de Hoffmann percorreram os tempos e são conhecidas 

mundialmente, seja por conta de seus escritos e as respectivas traduções para outras línguas, 

seja através das inúmeras adaptações para outras formas de arte. Talvez a adaptação mais 

conhecida seja o famoso balé O Quebra-nozes de Tchaikovsky, baseado no conto “Quebra-

nozes e o rei dos ratos” (“Nußknacker und Mausekönig”), narrativa incluída na coletânea Os 

irmãos Serapião. Também o conto do qual trataremos mais profundamente neste trabalho, “O 

homem da areia”, influenciou a constituição do balé Coppélia de Léo Delibes, Charles Nuitter 

e Arthur Saint-Léon. O mesmo conto também foi uma das obras de Hoffmann que inspiraram 

Offenbach na composição de sua ópera intitulada Os contos de Hoffmann (a epígrafe desta 

seção é parte de uma ária dessa ópera). Uma das adaptações do conto para o cinema foi feita 

por Georges Méliès, mas, infelizmente, seu filme Coppelia foi perdido. Um exemplo de 

adaptação bem mais recente é a graphic novel de Alexandra Kardinar e de Volker Schlecht 

publicada em 2011 e baseada no conto “A senhorita de Scuderi” (“Das Fräulein von 

Scuderi”), incluído também na coletânea Os irmãos Serapião. 

A obra de Hoffmann não foi apenas muito lida, como também bastante influente. Na 

introdução de sua coletânea de contos fantásticos do século XIX, Italo Calvino comenta a 

influência que Hoffmann exerceu sobre diversos autores europeus. Ele chega a declarar que 

conto fantástico, na primeira metade do século XIX, seria sinônimo de “conto à la Hoffmann” 

(Calvino, 2004, p. 12). Também seria Hoffmann o autor que teria causado maior influência 

sobre o fantástico europeu, e dentre os autores que Calvino cita como influenciados por esse 

grande autor que se tornou Hoffmann constam Gogol, Charles Nodier, Balzac, Théophile 

Gautier e Le Fanu (Calvino, 2004). Mas não foram apenas escritores europeus que beberam 

na fonte de Hoffmann. Valburga Huber afirma que o autor influenciou o surrealismo e o 

realismo mágico sul americano e que ficaria difícil imaginarmos autores como Mario Vargas 

Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez e Jorge Luis Borges sem o precursor Hoffmann 

(Huber, 2003). Hoffmann exerceu influência também sobre os escritores românticos 

brasileiros, direta ou indiretamente. O grande escritor romântico brasileiro Álvares de 

Azevedo não apenas leu Hoffmann como chega a citar o nome do autor alemão em seus 

textos, assim como Fagundes Varela faz referências a personagens hoffmannianos em sua 

obra, isso apenas para mencionar dois exemplos (Volobuef, 2002). No âmbito da literatura 
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escrita em língua alemã, o espírito de seus contos pode ser sentido em autores bem posteriores 

ao romantismo, como Kafka e Thomas Mann (Volobuef, 2002).  

No que diz respeito a estudos de literatura, obras com repercussão notável abarcam 

Hoffmann, como é o caso da Introdução à Literatura fantástica de Tzvetan Todorov. Nesse 

estudo, a forma de escrever de Hoffmann, seus temas e seus contos são constantemente 

usados como exemplos para questões do fantástico. Todorov chega a afirmar que a obra de 

Hoffmann “constitui quase um repertório de temas fantásticos” (Todorov, 2007, p. 112). Em 

seu ensaio “O estranho” (“Das Unheimliche”), Sigmund Freud discorre sobre a questão do 

conceito que dá nome ao seu texto e dois contos de Hoffmann são utilizados como exemplos 

para o unheimlich na literatura: “O homem da areia” e Os Elixires do diabo. Freud chega a 

declarar Hoffmann como “o mestre incomparável do estranho na literatura” (Freud, 1996, 

p.251). 

Mas a obra de Hoffmann não foi alvo apenas de estudos gerais sobre a literatura. 

Kremer mostra que “O homem da areia” de Hoffmann foi valorizado, sobretudo, a partir da 

interpretação de Freud, que estimulou importantes estudos críticos sobre essa obra (Kremer, 

2009, p. 172 ss.). Nos anos 70 e 80, segundo Kremer, as contribuições acadêmicas 

privilegiaram outros enfoques, afastando-se de uma orientação freudiana, e “O homem da 

areia” se tornou o objeto central dos estudos literários sobre Hoffmann. Segundo a germanista 

Claudia Lieb, “O homem da areia” estimulou centenas de monografias e artigos no mundo 

inteiro, tendo assim atingido uma situação de pesquisa incomparável (Lieb, 2007). No Brasil, 

também constam publicações sobre a obra de Hoffmann e sua escrita, de uma maneira geral, 

não apenas sobre “O homem da areia”, por pesquisadoras como Maria Aparecida Barbosa, 

Maria Cristina Batalha, Valburga Huber, Karin Volobuef, entre outros.  

A quantidade de pesquisas na área já aponta para o estado canônico de Hoffmann. 

Hartmut Steinecke acrescenta ainda, na introdução da obra que organizou, intitulada E.T.A. 

Hoffmann: Neue Wege der Forschung (E.T.A. Hoffmann: novos caminhos de pesquisa), de 

2006, que houve um crescimento internacional de interesse de pesquisa e também de leitores 

de Hoffmann, contribuindo para que o autor deixasse de ser um autor menos frequentado 

dentro do cânone tradicional e passasse a figurar em listas dos autores alemães mais 

importantes. Ele afirma também que, dessa maneira, o autor começou a receber na Alemanha 

um valor que já há tempos tinha obtido no exterior (Steinecke, 2006).  

Muitos dos contos de Hoffmann ainda não foram vertidos para o português 

brasileiro, mas a tradução recente de textos de sua autoria para a nossa língua demonstra que o 

interesse na obra do romântico alemão ainda é atual em nosso país. A publicação mais recente 
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consta deste ano (2013) e foi uma tradução de Reflexões do Gato Murr feita por Maria 

Aparecida Barbosa e publicada pela Editora Estação Liberdade. 

Na Alemanha, recentemente, foi feita uma nova filmagem do conto “O homem da 

areia” pelo diretor Andreas Dahn (2012), o que mostra que a obra de Hoffmann continua 

recebendo adaptações para outras artes. A venda do DVD vem acompanhada de material 

didático, com o apelo de o filme ser curto e por conta disso ideal para uso em sala de aula. 

Também é ressaltado o fato de a obra ainda ser tema de exame de conclusão de ensino médio 

alemão (Abitur), e dessa forma fica indicada mais uma vez a atualidade do conto, uma vez 

que ele ainda é obra central na formação de leitores naquele país.  

Como podemos ver, o fascínio pela obra de Hoffmann já inspirou muitos autores, a 

produção de célebres obras de arte, e continua influenciando e estimulando produtores, 

pesquisadores, tradutores e leitores.  

 

2.2 A NARRATIVA DE E.T.A. HOFFMANN  

 

Porque não viver? 

Não viver esse mundo 

Porque não viver? 

Se não há outro mundo 

Porque não viver? 

Não viver outro mundo... 

Besta é tu! Besta é tu! 

 

Besta é tu – Luiz Galvão, Pepeu Gomes e Moraes Moreira 

 

A escrita fantástica de E.T.A. Hoffmann tem variadas marcas, que podemos seguir 

em suas, por vezes bastante diversas, narrativas. Muito importante para entender esses 

aspectos é entender a visão de mundo hoffmanniana. Lothar Pikulik (1987), em texto sobre 

Hoffmann como narrador
4
, discute grande parte dessas características, mostrando que essa 

visão por vezes corresponde e por vezes difere, em parte, da de outros românticos alemães. 

Uma semelhança seria que, para Hoffmann e seus contemporâneos românticos, o mundo seria 

fechado para a compreensão humana e só se abriria a uma introspecção profunda, como 

vislumbre, sonho ou uma experiência sensorial complexa (Pikulik, 1987). Por todos os lados, 

os românticos viam fenômenos que não podiam ser explicados, permanecendo o mundo 

indecifrável, mas não por isso sem sentido (Pikulik, 1987). Já uma primeira diferença 

                                                 
4
 PIKULIK, Lothar. E.T.A. Hoffmann als Erzähler: Ein Kommentar zu den “Serapions-Brüdern”. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. 
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apontada por Pikulik em seu texto é a relação de Hoffmann com a natureza, assim como sua 

representação da mesma. A diferença pode ser notada nos ambientes escolhidos pelo autor 

para as suas histórias, uma vez que não costumam ser lugares ao ar livre, e sim quartos ou até 

mesmo cidades, mas não paisagens externas, como em outros autores da mesma época – e, 

quando elas aparecem, figuram normalmente apenas como pano de fundo, não tendo nem a 

importância, nem a função que têm nos textos de outros românticos de proporcionar uma 

experiência originária (Pikulik, 1987). Hoffmann procurava aproximar a sua arte do dia-a-dia 

das pessoas, elas deveriam reconhecer ali, de certa maneira, a sua vida, o seu ambiente e, para 

tal, Hoffmann atentava aos detalhes ao descrever uma cidade ou uma época (Pikulik, 1987). 

Contudo, a aparente veracidade histórica de Hoffmann vem sempre acompanhada de 

imaginação e a tentativa de se aproximar da realidade, incluindo esses detalhes, não tem como 

objetivo reafirmar a mesma, mas sim tornar essa realidade estranha, seja fazendo com que o 

estranho se revele a partir das coisas comuns do dia-a-dia ou trazendo assombrações para 

invadir o cotidiano (Pikulik, 1987). De acordo com Pikulik, a realidade está lá, mas para 

servir como base para o fantástico (Pikulik, 1987). E é para lá que Hoffmann pretende levar o 

leitor. 

Segundo Pikulik, o lugar que Hoffmann explora é o do maravilhoso, funcionando 

este como oposição à realidade cotidiana, que era vista pelo autor como entediante e limitada 

(Pikulik, 1987). Pikulik, porém, alerta para algo importante, ao dizer que o maravilhoso em 

Hoffmann não aparece apenas de forma positiva, podendo também figurar como uma força 

demoníaca.  

É importante ressaltar que a visão de maravilhoso com a qual iremos lidar, durante 

todo este trabalho, é a concepção romântica do conceito. Essa questão não era apenas 

importante para Hoffmann, mas para os românticos de uma maneira geral. Várias atribuições 

feitas por Hoffmann à esfera do maravilhoso são comuns também aos seus conterrâneos e 

colegas de época como Ludwig Tieck, Jean Paul e Novalis, como a ligação com o temeroso, 

com a poesia, com os sonhos e com a imaginação. Essas associações estão ligadas ao que está 

para além do mundo palpável, a espíritos, ao desconhecido, ao misterioso, ao que não 

podemos ver e ao que não podemos explicar. Vemos, no romantismo, uma tentativa de resgate 

desses valores associados à esfera do maravilhoso, que durante o iluminismo haviam sido 

sufocados pelo pensamento racionalista (Barck, 2005).  

Uma questão importante para a concepção de mundo de Hoffmann é a sua visão de 

mundo partido. Pikulik afirma que, assim como Hoffmann coloca o maravilhoso como 

alternativa ao cotidiano, apresenta uma divisão do mundo como alternativa à ideia romântica 
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de um estado originário de harmonia. Hoffmann vê e representa o mundo de forma partida, 

imperfeita, fazendo isso de maneiras variadas (Pikulik, 1987). Pikulik nos apresenta seis 

maneiras diferentes através das quais Hoffmann representa a sua visão dualista do mundo. A 

primeira seria uma divisão entre mundo interior e mundo exterior; a segunda, uma divisão 

entre primeiro e segundo plano, ou superfície e profundeza; a terceira, a entrada e 

permanência do mundo interior no exterior; a quarta, a identidade dividida; a quinta, o 

fatalismo; e a sexta e última, a dupla ótica. Passo agora para o detalhamento de cada uma 

dessas formas.  

A primeira forma de demonstrar essa divisão do mundo seria então, como 

mencionado, a separação entre um mundo interior e um mundo exterior. O mundo interior 

seria o do maravilhoso e o mundo exterior o da realidade cotidiana. O mundo interior pode se 

manifestar na mente de um indivíduo, como através do sonho, ou pode vir a se manifestar 

também como dimensão oculta do mundo exterior (Pikulik, 1987). Pikulik aponta para o 

caráter paradoxal do fato de que o mundo exterior funciona geralmente como limitador, assim 

como um cárcere, enquanto o mundo interior possibilita liberdade.   

A segunda forma fica por conta dos aspectos que estão em primeiro plano, ou na 

superfície, e os que estão escondidos, ou seja, em segundo plano, ou nas profundezas. O lugar 

de segundo plano, ou as profundezas, é o local de onde surge o maravilhoso – como por de 

trás de muros, portas, cortinas, véus ou disfarces – ficando o primeiro plano e a superfície 

para a realidade cotidiana (Pikulik, 1987). A superfície é o local onde reina a causalidade e a 

separação, enquanto nas profundezas encontramos analogia, correlações e correspondências. 

Pikulik ressalta que é comum entre os autores românticos que exista uma rede de relações 

oculta entre os acontecimentos dentro de uma obra, rede esta que não pode ser vista de início, 

ou seja, se observada apenas a superfície, mas que acaba sendo revelada ao final. 

A terceira forma de marcar essa divisão do mundo se dá através do entrar e 

permanecer do mundo interior no exterior. Como podemos ver acontecer em vários contos de 

Hoffmann, o mundo interior, ou seja, o maravilhoso, acaba por invadir a realidade cotidiana. 

Pikulik argumenta que, dessa forma, o mundo interior mostra não exercer apenas um papel 

passivo, o maravilhoso não fica apenas esperando ser descoberto, ele assume um papel ativo, 

invadindo a realidade. 

A quarta forma apresentada por Pikulik para a representação dessa divisão em 

Hoffmann está nas tão comuns identidades divididas de alguns de seus personagens. Muitos 

dos personagens de Hoffmann têm uma natureza dupla, um comportamento paradoxal, 

pertencendo inclusive muitas vezes aos dois mundos distintos: ao mundo do cotidiano e ao 
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mundo do maravilhoso (Pikulik, 1987). Pikulik ressalta que apesar dos dois mundos 

aparecerem frequentemente de forma aparentemente integrada, pois estão tão emaranhados, 

eles não perdem a contradição inerente a essa relação, mesmo que passe a ser impossível 

discernir ambos os lados (Pikulik, 1987). Outra forma de identidade dividida que aparece em 

Hoffmann é o Doppelgänger (Pikulik, 1987), forma essa que também se manifesta em outros 

autores. 

O quinto aspecto associado à divisão é o fatalismo. Pikulik coloca que Hoffmann 

frequentemente expõe o mundo terreno à fatalidade eterna ou a alguma força estranha e hostil, 

deixando o maravilhoso coberto pelo anonimato, se aproximando assim da tradição da crença 

no destino, e remontando, com isso, à Antiguidade Clássica.  

O sexto e último aspecto apontado por Pikulik que estaria ligado a essa divisão é uma 

dupla ótica. O teórico explica que a questão da divisão do mundo não seria apenas uma 

característica do mundo em si, mas antes uma maneira como o homem percebe o mundo. 

Uma vez o observador limitando sua percepção à experiência sensorial normal e empírica e a 

uma concepção racional, o mundo também se apresentaria de maneira normal, como estamos 

acostumados, ou seja, como a realidade cotidiana (Pikulik, 1987). Já se o observador se 

aventurasse a uma percepção que fosse para além do limiar do empirismo, ele descobriria um 

mundo que se revela como um reino maravilhoso dos sonhos e da imaginação (Pikulik, 1987). 

Essas duas formas de enxergar o mundo são distribuídas de maneira diferente nas narrativas 

de Hoffmann. Pode acontecer de um personagem alternar bruscamente entre as duas óticas ou 

de cada personagem enxergar através de uma ótica diferente, acontecendo, por exemplo, das 

crianças terem um olhar para o maravilhoso, enquanto os adultos ficam limitados à percepção 

ligada à experiência sensorial comum (Pikulik, 1987). 

Hoffmann, porém, não se limita a apenas uma das seis opções citadas acima para 

mostrar a sua visão de mundo dualista em uma narrativa; geralmente ele combina diversas 

delas, até porque todas elas seguem a mesma tendência, que é a de não colocar o maravilhoso 

longe da realidade, mas sim próximo, ou até mesmo inserindo-o nela, estando isto de acordo 

com o que seria o tema principal de Hoffmann: o fantástico do cotidiano, e não fora dele 

(Pikulik, 1987). 

Outra divisão que afirma a visão dualista de Hoffmann diz respeito à visão que o 

autor tem do ser humano. De acordo com essa visão, ele estaria dividido entre consciente e 

inconsciente (Pikulik, 1987). Pikulik observa que esse conflito é representado por momentos 

na obra de Hoffmann em que se pode notar a ausência de intelecto, mudanças do estado de 

vigília para o sonho, a entrada de inspirações interiores no mundo acordado e também a ação 
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de noções vagas e de pulsões abafadas, e isso tudo vai contra a voz da consciência e desmente 

a ideia de que o juízo da razão seria melhor (Pikulik, 1987). Diante do maravilhoso, o conflito 

se apresenta na forma de crença e dúvida, a crença ligada à imaginação e a dúvida à razão 

(Pikulik, 1987). Podemos notar que essas mudanças entre estados de vigília e de sono/sonho 

nos textos de Hoffmann acabam deixando o leitor desorientado – assim como os personagens 

– uma vez que ele deixa de discernir claramente o que de fato ocorreu no meio da confusão 

provocada pelos estados que se afastam do consciente.  

Ainda referente à visão do autor a respeito o ser humano, podemos ver uma 

correspondência em relação ao que foi dito sobre a superfície e as profundezas do mundo, 

uma vez que a superfície (ou mundo exterior) esconde algo mais profundo, que está em 

segundo plano (mundo interior), assim como a aparência de uma pessoa (o exterior, suas 

roupas e fisionomia) funciona como uma fachada, escondendo o interior delas (Pikulik, 1987).  

Pikulik chama atenção para o fato de o objeto de Hoffmann não ser nem apenas o 

interior, nem somente o exterior do mundo ou do ser humano. A representação de Hoffmann 

foca na relação entre o exterior e o interior, e o que mais parece interessar são as fronteiras 

entre um e outro, fronteiras essas que servem, ao mesmo tempo, para separar e para mediar os 

lados (Pikulik, 1987). Para Pikulik, as narrativas de Hoffmann consistem na constante retirada 

e ultrapassagem dessas fronteiras. É ali, justamente neste local, que o maravilhoso pode surgir 

em Hoffmann, pois o autor representa, em seus textos, a transgressão dessas fronteiras. O 

acesso é permitido tanto de um lado como do outro, podendo acontecer de o que parece estar 

do outro lado da experiência empírica, como um sonho, uma ficção, uma força estranha ou 

uma assombração, invadir o real (Pikulik, 1987). E os locais onde ocorrem essas transgressões 

são bastante marcados nas narrativas. Uma vez que o maravilhoso é colocado em segundo 

plano, mas pode penetrar a realidade cotidiana, representada pelo primeiro plano, ele vai 

surgir de locais que indicam que algo pode estar por detrás, como uma fachada misteriosa, 

uma porta ou uma cortina (Pikulik, 1987). Ele também pode entrar na narrativa através de 

personagens singulares, sendo essa singularidade marcada pela fisionomia, expressão, 

comportamento e vestimenta dos mesmos (Pikulik, 1987). Esses locais e personagens marcam 

o momento propício para a ultrapassagem das fronteiras e o vocabulário usado para a 

descrição dos mesmos é recorrente, passando a apontar as situações para tal (Pikulik, 1987). 

Os adjetivos normalmente usados para essas coisas, personagens e comportamentos que se 

aproximam desse outro mundo oculto e anunciam segredos são: estranho, excêntrico, 

singular, extraordinário, estrambótico, bizarro, grotesco, curioso, etc. (Pikulik, 1987). Pikulik 

coloca que apesar destes personagens e situações desviarem da norma, saindo dos moldes da 
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realidade cotidiana – e por isso mesmo serem designados como estranhos e com adjetivos 

similares – eles não chegam a pertencer ao outro mundo. Eles chamam a atenção, pois 

anormais, mas isso não significa que são maravilhosos, ou seja, não são seres ou 

acontecimentos fantásticos (Pikulik, 1987). Segundo Pikulik, eles se encontram exatamente 

no limiar entre a realidade cotidiana e o maravilhoso, indicando já uma porta para o outro lado 

(Pikulik, 1987). 

Pikulik lembra também que não são apenas esses personagens, objetos e 

acontecimentos caracterizados como estranhos e misteriosos que estão associados ao tema do 

limiar dessas fronteiras nos escritos de Hoffmann. Conectados ainda ao limiar estão um 

estado que se assemelha a um delírio onírico, que se encontra entre o estado de vigília e sono, 

e o frequente vislumbre, que também seria um fenômeno limítrofe, encontrando-se entre o 

consciente e inconsciente (Pikulik, 1987). 

Como um grande campo da visão de mundo de Hoffmann, Pikulik inclui também o 

cômico, afirmando que, muitas vezes, o maravilhoso em Hoffmann, quando representado 

através do excêntrico e do grotesco, se dá de forma cômica. Apesar de ter ficado bastante 

conhecido por suas histórias assustadoras, Hoffmann também seria um escritor do cômico e 

faria isso registrando o mundo do jeito que é, mas de um ângulo especial, ressaltando os 

aspectos engraçados (Pikulik, 1987). Para o crítico, inclusive, Hoffmann teria uma tendência a 

privilegiar esse lado. Por conta de sua tendência a caricaturar, ele ridiculariza não apenas 

costumes burgueses, mas acaba também por ridicularizar o romantismo e suas exaltações, 

como pode ser visto, por exemplo, nos personagens do conto “Um fragmento da vida de três 

amigos” (“Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde”) – pertencente à coletânea Os 

irmãos Serapião -, que aparecem como sonhadores apaixonados dignos de deboche (Pikulik, 

1987).  

Pikulik argumenta que esse lado cômico de Hoffmann poderia ter levado o autor a 

escrever comédias, assim como sua tendência a retratar o mundo através de forças 

antagônicas poderia tê-lo levado ao drama (Pikulik, 1987). O teórico ressalta que, apesar de 

Hoffmann não ter escolhido nenhum dos dois caminhos, foi influenciado por diversas formas 

de teatro e que, inclusive, podemos perceber isso em seus contos, uma vez que Hoffmann 

utiliza recursos dessa forma de arte, fazendo com que o leitor se sinta como se estivesse em 

frente a um palco. Algumas obras, como é o caso de A Princesa Brambilla, chegam a se 

assemelhar a comédias narradas e seus textos poderiam ser vistos através da ótica do teatro e 

divididos entre atos e cenas (Pikulik, 1987). 
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Em relação à estrutura das narrativas de Hoffmann, Pikulik ressalta um ponto muito 

marcante das mesmas. O teórico coloca que chega a ser difícil examinar a estrutura das 

histórias, uma vez que elas se constituem de partes heterogêneas. Hoffmann não costuma 

seguir um fio condutor lógico, ou seja, não segue uma sequência de acontecimentos 

ordenados de forma consequente; o que ele costuma fazer é saltar entre pontos distantes da 

narrativa (Pikulik, 1987).  

Segundo Pikulik, as narrativas de Hoffmann parecem vir como de improviso, mas 

análogo à disposição superfície/profundeza feita anteriormente, as estruturas de suas histórias 

podem parecer absurdas se vistas superficialmente, mas, se observadas com profundidade, 

podemos ver que elas não se apresentam apenas fragmentárias e rapsódicas, mostrando 

contextos que giram em torno de um núcleo, e que uma trama temática pode ser construída ao 

se observar que as partes aparentemente desconexas estão, na realidade, amarradas (Pikulik, 

1987). Para Pikulik, as narrativas de Hoffmann giram, no final das contas, sempre em torno 

do mesmo problema, que seria o da salvação, seja das opressões provindas da realidade 

cotidiana, seja das ameaças do demoníaco.  

Outra característica ressaltada por Pikulik em relação à estrutura da narrativa de 

Hoffmann é a de que, assim como o mesmo vê o mundo como um mistério, também suas 

narrativas tendem a ser misteriosas. Hoffmann não nos apresenta seus personagens e as 

situações de forma clara, ocultando informações (Pikulik, 1987). Ele coloca seus leitores 

diante de um mistério e, por recebermos poucas informações e sabermos que existe um 

segredo a ser desvendado, ou seja, algo para se descobrir, ficamos ansiosos por uma resposta 

(Pikulik, 1987). 

As situações nos são apresentadas como um quebra-cabeça e, ao decorrer da 

narrativa, Hoffmann aprofunda o mistério, ao mesmo tempo em que vai aos poucos 

esclarecendo o enigma (Pikulik, 1987). Uma das estratégias que Hoffmann usa é a de não 

contar os fatos na mesma ordem em que eles acontecem e para a resolução do mistério os 

fatos vão sendo desenrolados até chegarmos a suas origens (Pikulik, 1987). Para solucionar os 

mistérios, porém, o caminho em Hoffmann não é transcorrido através de uma análise racional, 

e sim através de imaginação e intuição (Pikulik, 1987). 

Pikulik chama atenção para o fato de que em Hoffmann, apesar de parte do mistério 

ser solucionada, sempre permanece um resto que não é explicado nem mesmo explicável 

(Pikulik, 1987). Quando Hoffmann joga uma luz na origem de um mistério, parecem se 

desdobrar outros mistérios – e isto se perpetua ilimitadamente –, respostas definitivas não são 

dadas (Pikulik, 1987). Diferente do que poderia se associar ao iluminismo, a luz apenas 
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ilumina a obscuridade, mostrando sua profundeza, ao invés de eliminá-la (Pikulik, 1987). 

Quanto mais esclarecida a situação, maior também a sua obscuridade, uma vez que quanto 

mais nítida uma situação se torna, mais profunda é a visão do inexplicável (Pikulik, 1987).   

Conforme dito, a explicação para o mistério é procurada em acontecimentos 

anteriores, em suas origens, ou seja, no passado e em sua escuridão (Pikulik, 1987). Pikulik 

chama a atenção para o deslocamento no tempo. O teórico mostra a importância que isso tem 

para Hoffmann ao afirmar que o autor, assim como alguns de seus contemporâneos 

românticos, se incomodava com o estarrecimento da realidade cotidiana, que focava apenas 

no presente, e tentava combatê-la com a sua arte, por exemplo, transformando uma situação 

dada em um processo, encarando as coisas não apenas como são, mas como detentoras de um 

passado e uma origem. O presente deixa de ser tão limitado quando a ele é acrescentado um 

passado (Pikulik, 1987).     

Pikulik depreende ainda algumas particularidades da obra de Hoffmann ao se 

debruçar sobre um princípio formulado e seguido pelos personagens que narram as histórias 

na antologia de contos Os irmãos Serapião. O crítico chama atenção para o fato de que 

podemos considerar esse um princípio com vários aspectos.  

Hoffmann, ao seguir esse princípio, considera o poeta um visionário, uma vez que 

este enxerga de forma diferente, entendendo a visão como algo central no processo da escrita 

(Pikulik, 1987). O poeta teria, para Hoffmann, a capacidade de produzir imagens sem nenhum 

estímulo externo, e por isso não teria uma visão comum, mas uma mais elevada, e é essa visão 

que deveria ser associada à criação (Pikulik, 1987).  Segundo Pikulik, poderíamos pensar a 

criação como produção de imagens provindas da imaginação. Na antologia de contos 

supracitada, o modelo que deve ser seguido ao se contar uma história é o do eremita louco 

Serapião, uma vez que ele constrói suas histórias partindo de seu interior, de suas alucinações, 

e as conta de tal forma que parece que ele realmente viu as coisas que relata (Pikulik, 1987). 

Pikulik ressalta que nessa forma de enxergar o processo criativo, poderiam-se ver dois 

momentos. O primeiro seria o interior aparecendo como a fonte da criação e o segundo o 

olhar aparecendo como forma de operar desse processo (Pikulik, 1987). Segundo o teórico, é 

importante ressaltar que Hoffmann, ao dizer que o poeta conta histórias partindo de seu 

interior, está querendo dizer partindo da sua imaginação, e não de seus sentimentos (Pikulik, 

1987).  

Pikulik coloca, porém, essa forma de ver a criação como representativa de apenas 

uma parte da escrita de Hoffmann – aquela que faz resistência à concepção aristotélica de 

mimesis  -, mas que não podemos esquecer que o autor sempre parte do real para alcançar o 
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fantástico e que também a razão é considerada importante para ele (Pikulik, 1987). Para 

Hoffmann, razão e imaginação deveriam andar juntas, uma vez que aquela deveria funcionar 

como controle desta no processo da escrita (Pikulik, 1987). Pikulik chama a atenção para o 

fato de que, apesar de Hoffmann às vezes parecer escrever de forma muito espontânea e 

podermos até sentir certo furor na sua forma de escrever, o autor na verdade dava importância 

à cautela no planejamento de sua escrita. Pikulik coloca, porém, que, para Hoffmann, a razão, 

apesar de dominar, não deve suplantar a imaginação.  

Passando para outro aspecto, que diz respeito aos efeitos que a obra provoca no 

leitor, o fator de veracidade é colocado como algo fundamental para que uma obra surta 

efeito, uma vez que ela precisa ser convincente para que isso ocorra (Pikulik, 1987).  Essa 

questão da veracidade é importante em Hoffmann, que acredita que o autor só deve retratar o 

que viu de verdade – dentro do contexto colocado acima, ou seja, o que viu através de um 

processo interior (Pikulik, 1987). Para que algo convença, deve ser também, para Hoffmann, 

algo bastante vivo e, novamente, isso só será possível se o autor realmente tiver visto e 

conseguido descrever, nesse processo interior, o que representa (Pikulik, 1987). Pikulik 

chama atenção para o fato de que Hoffmann não procura apenas embevecer o leitor com suas 

histórias, uma vez que sua característica ironia acaba rompendo o entusiasmo e a exaltação da 

narrativa, alternando-as com desilusão (Pikulik, 1987).  

Essa questão de dar vida a algo diria respeito também a uma “magia” poética, sendo 

ela uma questão central, uma vez que o leitor deveria acreditar no que está lendo tanto quanto 

o autor quando o escreveu (Pikulik, 1987). Essa magia não deve ser entendida como uma 

forma de ilusão estética, e sim como uma forma de resistência à postura cética (Pikulik, 

1987). Esse ceticismo é representado em Hoffmann através de seus personagens que, diante 

do maravilhoso, ficam divididos entre acreditar e duvidar, entre a imaginação e a razão 

(Pikulik, 1987).  

No que diz respeito ainda ao impacto que os contos de Hoffmann provocam no leitor, 

Dorothea von Mücke, em artigo denominado “Das Okkulte, das Phantastische und die 

Grenzen des Rationalen” (“O oculto, o fantástico e as fronteiras do racional”)
5
, enfoca outro 

aspecto e afirma que, nas histórias de Hoffmann, imagens de fogo são utilizadas para 

transmitir emoções intensas, estimulando o leitor não apenas a imaginar as fortes sensações 

ali comunicadas, mas, sobretudo, a vivenciá-las, e, permito-me acrescentar, a se embriagar 

                                                 
5
 MÜCKE, Dorothea von. “Das Okkulte, das Phantastische und die Grenzen des Rationalen”. In: WELLBERY, 

David et al. (orgs.) Eine Neue Geschichte der deutschen Literatur. Berlim: Berlin University Press, 2007. p. 

658-664. 
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com elas. Essas imagens de fogo e vida, que ajudam a causar efeito na obra, devem, segundo 

a autora, ser vistas articuladas a uma estética de choque e sedução (no caso ela dá o exemplo 

do conto “A senhorita de Scuderi”).  

A autora argumenta que, nos contos de Hoffmann, existe justamente uma ligação 

entre um choque traumático experimentado por um personagem e o sentimento estético 

provocado no leitor, que pode vivenciar sensações bastante perturbadoras. Mücke coloca que 

experiências traumatizantes permanecem presentes na vida dos personagens e funcionam 

como fronteiras do agir racional nos contos do autor. Um dos exemplos utilizados pela autora 

para sua argumentação é o caso do personagem Natanael, o protagonista de “O homem da 

areia” (Mücke, 2007). Essas imagens e sensações fortes transmitidas neste e em outros contos 

de Hoffmann muitas vezes são imagens provindas de sonhos marcantes, relacionados também 

com algum trauma, como é o caso do sonho narrado pelo barão em “O magnetizador” (“Der 

Magnetiseur”), conto que pertence à coletânea Quadros de fantasia à maneira de Callot.  

Mücke coloca que a intensidade dessas histórias poderia ser vista como uma forma 

de entorpecer, assim como o álcool, e que esses contos fantásticos intensos ofereceriam uma 

fuga desse mundo que, como colocado anteriormente, era visto como entediante por 

Hoffmann. Segundo ainda a autora, se pensarmos a obra de Hoffmann como um meio de 

embriaguez temporária, ela se aproximaria da ideia que temos de cultura de massa ou 

entretenimento. Para a autora, quando a estética do fantástico foca na intensidade da sensação 

sentida pelo leitor, ela apresenta um novo modelo de literatura. 

 

2.3 OS SONHOS NA OBRA DE E.T.A. HOFFMANN 

 

Hans Ulrich Reck, em verbete sobre a temática do sonho, incluído no dicionário de 

conceitos básicos de estética (Ästhetische Grundbegriffe)
6
, lembra que o sonho tem uma 

relevância em todas as culturas, e que costuma ser visto como limiar, seja para um mundo 

sagrado, seja simplesmente para um mundo oculto. Em muitas culturas, o sonho aparece 

inclusive com o poder de manifestar revelações sagradas de desejo e destino (Reck, 2005, p. 

189). Reck nos lembra que o sonho como possível portador de mensagens secretas e como 

entrada para um mundo oculto do ser humano já foi explorado tanto pela religião como pela 

antropologia (Reck, 2005).  

                                                 
6
 RECK, Hans Ulrich. “Traum/Vision”. In: BARCK, Karlheinz et al. (orgs.). Ästhetische Grundbegriffe: Ein 

Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, 2005. v. 6, p. 171-201. 
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No romantismo, os sonhos tiveram um papel central, aparecendo como atividade 

inconsciente genuína – diferente do que podia ser visto durante o iluminismo – e portadora de 

uma força poética instintiva (Reck, 2005). Os românticos tinham muito interesse em todas as 

manifestações do inconsciente, como sonhos, doenças mentais e fontes da criatividade, uma 

vez que eles acreditavam existir uma natureza para além daquela que podemos efetivamente 

ver e que teria atuação também em nossas almas (Reck, 2005). Essa natureza poderia, 

segundo os românticos, ser decodificada através de seus meios de transformação e 

dissimulação (Reck, 2005). A investigação dos mitos, como ocorria na época, ainda estaria 

ligada a essa questão, uma vez que permitia um aprofundamento do conhecimento dessa 

natureza oculta (Reck, 2005).  

Para Novalis, grande expoente do romantismo alemão, o sonho era justamente uma 

das razões que o instigavam a querer descobrir o que se passava nesse lugar para além do 

mundo palpável (Reck, 2005). Reck ressalta que durante o romantismo ocorre uma mudança 

na compreensão de sonho e realidade, e que Novalis chega a afirmar uma unidade entre sonho 

e mundo. O sonho tinha um papel tão importante na concepção de arte de Novalis, que ele 

enxerga o mesmo como origem da criação e da arte (Reck, 2005). 

Nas obras de Hoffmann, o inconsciente e os sonhos também têm papel relevante e 

aparecem associados tanto à criatividade quanto a uma fonte para descobrirmos mais sobre a 

natureza humana. Se destacarmos os aspectos que estão relacionados aos sonhos e que 

discutimos na seção anterior, tanto os diretos como os indiretos, podemos perceber a 

importância e o destaque do assunto dentro da obra de Hoffmann. Passemos então a uma 

breve recapitulação dessas características.  

A primeira questão colocada relativa aos sonhos diz respeito ao que foi mencionado 

acima, sobre a importância de manifestações inconscientes, como os sonhos, para os 

românticos, e a possibilidade de decodificar as mesmas para descobrir mais sobre a natureza 

humana. Como exposto anteriormente, Hoffmann acreditava, assim como seus 

contemporâneos românticos, que o mundo era um lugar fechado para a compreensão humana 

e que só através de sonhos – ou experiências análogas – ele se abriria, de certa forma, para 

nós (Pikulik, 1987).  

Os sonhos (e, em geral, a mente de um indivíduo) podem ser associados em 

Hoffmann a um lugar não limitado e livre, uma vez que, como vimos na exposição das ideias 

de Pikulik, funcionam como um espaço onde o mundo interior – que é o mundo do 

maravilhoso – pode se manifestar, sendo este sempre colocado como possibilitador de 
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liberdade em contraposição ao mundo exterior – o da realidade cotidiana –, que é, por sua vez, 

visto como uma prisão.  

Vimos também que o lugar de onde surge o maravilhoso em Hoffmann é colocado 

como um local de segundo plano, um local escondido (Pikulik, 1987). Os sonhos, uma vez 

associados à esfera do maravilhoso, podem ser vistos, da mesma maneira, como pertencentes 

a esses lugares ocultos. Se, como mencionado, no lugar onde o maravilhoso se esconde, ou 

seja, nas profundezas, podemos enxergar analogias e correlações, em contraposição ao espaço 

da superfície, onde podemos enxergar apenas causalidade (Pikulik, 1987), também os sonhos 

seriam ambientes onde correlações podem ser observadas, ou ainda um espaço onde elas 

podem ser representadas.  

Como exposto anteriormente, alguns personagens de Hoffmann podem pertencer ao 

mundo maravilhoso e ao mundo real ao mesmo tempo (Pikulik, 1987). Se seguirmos a 

argumentação de que os sonhos em Hoffmann são um espaço onde o maravilhoso se 

manifesta (Pikulik, 1987), podemos pensar que alguns personagens poderiam fazer parte tanto 

do mundo dos sonhos como do mundo real. Isso não significaria, porém, uma unidade entre 

os dois mundos, pois, como apontado anteriormente, o mundo do maravilhoso e do cotidiano, 

em Hoffmann, mesmo quando representados de forma imbricada, permanecem em constante 

contradição (Pikulik, 1987). De qualquer forma, não podemos esquecer que Hoffmann 

acredita que enxergar o mundo assim, de forma bipartida, passa por uma questão de ótica e 

que podemos tanto ficar limitados à experiência sensorial comum, como ter acesso ao mundo 

maravilhoso, ao abrir mão de uma observação racional e empírica (Pikulik, 1987).  

Uma função importante que pudemos observar os sonhos assumirem na obra de 

Hoffmann é aquela de estar presente na representação do conflito inerente entre o consciente e 

o inconsciente. Como pudemos discutir anteriormente, esse conflito aparece na obra de 

Hoffmann, por exemplo, em momentos de mudança do estado de vigília para o sono/sonho 

(Pikulik, 1987). Lembramos, porém, que não são apenas os sonhos – em contraposição ao 

estado de vigília – que representam esse conflito, mas todas as situações que demonstram a 

ausência do controle da razão, ou seja, uma resistência à pura voz da consciência (Pikulik, 

1987). Como vimos, também, essas mudanças entre um estado e outro acabam por confundir 

tanto o personagem quanto o leitor com relação ao que é real ou onírico. Podemos assumir 

uma ligação entre essa confusão de espaços e o paradigma romântico de redefinir o lugar de 

sonho e realidade.  

Também pudemos ver que Hoffmann foca na relação entre o exterior e o interior, ou 

entre o maravilhoso e a realidade cotidiana (Pikulik, 1987). O mesmo pode ser dito em 
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relação aos sonhos e a realidade. Hoffmann parece estar mais interessado na relação dos 

sonhos com o mundo exterior e não apenas nos sonhos em si. Como vimos, Hoffmann deixa 

as fronteiras entre a realidade e o maravilhoso se esfumaçarem e permite o acesso de 

elementos, como sonhos, à vida real – afirmando sua tendência de colocar o maravilhoso 

dentro do cotidiano -, marcando os momentos em que eles podem invadir a realidade e vice-

versa, através de personagens ou objetos singulares caracterizados como estranhos, 

excêntricos ou bizarros, mas que, apesar de desviarem das normas, ainda não pertencem ao 

mundo do maravilhoso (Pikulik, 1987). Vimos igualmente, que, da mesma forma que esses 

personagens e objetos singulares, também os lugares que apontam para a existência de um 

segundo plano, que é de onde vem o maravilhoso, assinalam a possibilidade de uma possível 

transição (Pikulik, 1987). Mais um fenômeno que vimos ligado aos sonhos e que também se 

encontra no limiar entre o mundo real e o maravilhoso é o delírio onírico (estado entre a 

vigília e o sono) (Pikulik, 1987). 

Outro aspecto tratado na seção anterior pode ser aproveitado para a nossa discussão 

sobre os sonhos na obra de Hoffmann, embora não discutido neste contexto por Pikulik. 

Como vimos, Pikulik mostra que Hoffmann não segue um fio condutor lógico em suas 

histórias, “pulando”, muitas vezes, entre partes distantes da narrativa. Essa falta de 

ordenamento lógico pode ser associada à estrutura dos sonhos, que não seguem uma 

sequência de acontecimentos ordenados de forma consequente como nos momentos em que 

estamos acordados. Assim como colocamos que as estruturas das histórias de Hoffmann 

podem parecer absurdas quando observadas superficialmente (Pikulik, 1987), também os 

sonhos o parecem. Como colocado anteriormente, se observarmos as histórias em sua 

profundidade acharemos o contexto em que estão inseridas suas partes aparentemente 

desconexas (Pikulik, 1987) e o mesmo pode ser dito dos sonhos. Isso não significa, porém, 

que os sonhos possam ser explicados. Assim como vimos que os mistérios nas narrativas de 

Hoffmann não são totalmente explicados, permanecendo sempre em parte não revelados, ou 

ainda, à medida que parecem se tornar mais claros, tornam-se, na verdade, mais profundos 

(Pikulik, 1987), também os sonhos em sua obra parecem seguir o mesmo caminho e 

contribuir para a atmosfera misteriosa das histórias. Considerando ainda a questão da natureza 

dos sonhos e sua relação com a estrutura de uma narrativa, podemos pensar a forma 

fragmentária – como utilizada, por exemplo, no conto “O magnetizador” – para além de uma 

forma comum dentre os românticos, como indicadora de uma relação com a estrutura dos 

sonhos e de uma impossibilidade de se ter acesso a um todo ordenado e lógico.  
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Outra questão que podemos associar aos sonhos é a forma com que Hoffmann 

enxerga a criação poética. Vimos que Hoffmann coloca o poeta como um criador de imagens 

internas, provindas da imaginação, sem estímulo externo (Pikulik, 1987). A criação está 

associada a um processo interior, assim como o sonho, o maravilhoso e o inconsciente. A 

outra força importante no processo da criação fica, como vimos, por conta da razão, que é 

considerada por Hoffmann como parte importante no processo de produção para que o 

escritor obtenha bons resultados (Pikulik, 1987). 

Os sonhos, em Hoffmann, ainda podem desempenhar um papel importante no que 

diz respeito aos efeitos que a obra causa no leitor. Como vimos, Hoffmann atribui importância 

ao fator de vivacidade em sua obra para que a história provoque efeito e convença o leitor 

sobre o que está sendo narrado (Pikulik, 1987). Vimos também que, em Hoffmann, sonhos 

marcantes podem transmitir imagens fortes, que, segundo Dorothea von Mücke, envolvem o 

leitor nas sensações intensas narradas nos contos e, dessa maneira, ajudam a transmitir uma 

atmosfera de choque e sedução, que, como vimos, estão presentes nas histórias do escritor e 

podem fazer com que os leitores vivenciem sensações bastante perturbadoras. Vimos ainda 

que a intensidade transmitida por essas imagens podem ser vistas como inebriantes, servindo 

como fuga de um mundo entediante (Mücke, 2007). Nesse caso, os sonhos poderiam ser 

vistos duplamente como estado que se afasta da consciência: por um lado por sua atividade 

ser associada ao inconsciente e, por outro, por embriagarem os leitores através de suas 

imagens fortes.  

Em estudo sobre os sonhos na obra de Hoffmann, Alexandra Heimes mostra aspectos 

essenciais da poética onírica do autor. Um desses aspectos é justamente o fato de os sonhos na 

obra de Hoffmann estarem associados a outros estados em que nos afastamos do consciente, 

como, por exemplo, a situação em que nos encontramos quando alcoolizados. Heimes, no 

artigo intitulado “Traum und Rausch” (que poderia ser traduzido para o português como 

“Sonho e bebedeira”)
7
 coloca que os personagens em Hoffmann estariam experimentando 

uma perda de fronteiras através dessas experiências, tema que, como anteriormente ressaltado, 

é bastante explorado por Hoffmann. O delírio onírico, que, como vimos, é localizado por 

Pikulik no limiar entre a realidade cotidiana e o maravilhoso, é apontado igualmente por 

Heimes, que o caracteriza como um delírio proveniente de um estado semiconsciente, também 

como algo entre a vigília e o sono, e o coloca como uma dessas condições exploradas pelo 

autor ao lado da bebedeira e do sonho (Heimes, 2009). Os personagens que demonstram uma 
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Wirkung. Berlin/New York: de Gruyter, 2009. p. 554-557. 
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índole poética podem ainda experimentar sensações semelhantes através da arte, 

principalmente através da música (Heimes, 2009). Heimes ainda nos lembra de que, nos 

contos de Hoffmann, uma mulher encantadora pode provocar tais efeitos inebriantes. 

Continuando sua argumentação, Heimes coloca que fenômenos vizinhos aos expostos acima 

também têm fronteiras fluidas na obra do autor, como o sonambulismo, a hipnose e a loucura. 

A loucura é um tema muito frequente na obra de Hoffmann e, como colocado por Heimes, 

representa constantemente, de maneira implícita, uma ameaça. Também no conto “O homem 

da areia”, que discutiremos no próximo capítulo, ela terá um papel central.  

O fator que todas essas variantes têm em comum, segundo a autora, é a anulação da 

lógica do cotidiano. Se pensarmos na discussão proposta na seção anterior baseada nas ideias 

de Pikulik, lembraremos o quanto essa oposição entre o cotidiano e outras experiências é uma 

questão chave na obra de Hoffmann. A partir da quebra da lógica do dia-a-dia, a ordem que 

passa a reinar é uma imaginária, ordem essa que proporcionaria uma vida muito mais intensa 

(Heimes, 2009). Com um trecho da obra “O magnetizador”, Heimes salienta que, nesses 

momentos, ficaríamos acima do tempo e do espaço e enxergaríamos manifestações do mundo 

espiritual, mundo distante, normalmente apenas imaginado por nós. Essa afirmação nos faz 

lembrar que Hoffmann parece querer mostrar que a experiência de sonhos e desses outros 

estados nos permitiria ver além, vivenciar algo que não poderia ser vivenciado na esfera da 

realidade cotidiana.  

Contudo, Heimes demonstra que os sonhos em Hoffmann representam não só a 

descoberta do novo e do surpreendente, mas também dos abismos da psique humana, sendo 

essa ambivalência representada de forma drástica nos contos do escritor. A autora chama a 

atenção para o fato de que quanto mais os personagens de Hoffmann se envolvem com os 

seus mundos imaginários, mais correm o risco de dissolver sua identidade e acabam 

destruindo outros e/ou a si mesmos. Esse é o caso de dois personagens, que a autora considera 

ótimos exemplos para o que ela chama de uma “poética do sonho demonizada” em Hoffmann. 

Os personagens delirantes, para não dizer enlouquecidos, são o monge Medardus de Os 

elixires do diabo e Natanael de “O homem da areia”. Como lembrado na discussão proposta 

por Pikulik na seção anterior, Hoffmann tem ideias em comum com os outros escritores 

românticos, mas também se afasta de algumas concepções dos mesmos. Uma das ideias das 

quais ele diverge, como já ressaltado, é a concepção de um estado originário de harmonia, e, 

em contraposição a isso, Hoffmann representaria o mundo de maneira partida, não harmônica 

(Pikulik, 1987). Heimes também se refere a essa diferença, ao dizer que o final feliz 

concedido ao personagem de “O vaso de ouro” (“Der goldne Topf”) – conto que se encontra 
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dentro da coletânea Quadros de fantasia à maneira de Callot – é apenas uma ironia da parte 

de Hoffmann relativa à visão romântica de uma harmonia universal. Como pudemos ver na 

seção anterior, Hoffmann se desvia dessa tentativa de procurar e demonstrar uma harmonia 

universal, mostrando um mundo bipartido, e isso ele faz de diversas maneiras. Essa poética do 

sonho demonizada em Hoffmann, como denominada por Heimes, se mostra como mais uma 

forma de representar essa desarmonia.  

Hoffmann localiza a fonte das forças destrutivas, que podem ser vistas representadas 

em personagens como Medardus e Natanael, – assim como a fonte da faculdade imaginativa – 

no inconsciente (Heimes, 2009). Como podemos constatar, Hoffmann, assim como seus 

contemporâneos, não considera o que acontece no inconsciente algo meramente passivo e 

insignificante (Heimes, 2009). No que diz respeito às imagens oníricas, elas são vistas como 

uma fonte que possibilita compreender melhor a natureza humana, uma vez que as mesmas 

desvelam lembranças e estímulos que haviam sido reprimidos (Heimes, 2009). Segundo ainda 

Alexandra Heimes, os sonhos na literatura de Hoffmann recebem um status paradigmático, 

representando um fenômeno-chave para iluminar a nossa natureza, exatamente lá onde 

termina o alcance de uma consciência controladora. Chamemos atenção para o verbo utilizado 

pela autora: iluminar. O foco é colocado sobre o fenômeno do sonho, como sobre outros afins. 

Acontece que, como ressaltado anteriormente, com a iluminação desses mistérios, Hoffmann 

não pretende esclarecer os fenômenos por completo, mas mostrar quão profundo eles são. 

Vimos que quando Hoffmann joga luz sobre a origem de um mistério, o faz apenas para 

iluminar a sua obscuridade e mostrar a sua profundeza e, com isso, passamos a enxergar 

outros mistérios por trás do primeiro, não sendo dadas respostas definitivas e permanecendo 

sempre algo inexplicado (Pikulik, 1987). 

Outra questão que Heimes considera central na forma de olhar os sonhos em 

Hoffmann é a sua ligação com a imaginação. Para a autora, só nos estados em que nos 

afastamos da vigília a capacidade criativa poderia se desenvolver e formar imagens 

observadas internamente, um processo que pode ser entendido como a imaginação do artista. 

Já havíamos ressaltado anteriormente uma ligação dos sonhos com a criação artística e vimos 

que, assim com Heimes, Pikulik coloca a criação como um ato de produção de imagens 

provindas da imaginação, sendo a fonte da criação, então, o interior do sujeito. Segundo 

Heimes, essa questão da autonomia de realidades imaginárias na literatura poderia ser vista, 

neste contexto, como uma criação análoga aos sonhos e seria uma questão central da poética 

romântica, mas a autora também adverte para o fato de que não podemos vincular a produção 

poética ao inconsciente da mesma forma que fazemos com os sonhos, já que a composição 
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romântica, na verdade, é bastante bem pensada. Pikulik, como também já exposto, chama a 

atenção para o mesmo fato, quando afirma que o processo visto dessa maneira representa 

apenas um lado da escrita de Hoffmann – aquele que pretende fazer resistência ao princípio de 

mimesis, estabelecendo como norma unicamente o mundo interior. Hoffmann, como colocado 

na primeira parte deste trabalho, usa como base o mundo exterior para chegar às suas visões 

fantásticas e também se utiliza da razão em seu processo criativo, uma vez que acredita que 

ela deve controlar a imaginação no processo da escrita, sem, contudo, suplantá-la (Pikulik, 

1987).   

Ainda em relação a imagens, Heimes coloca que Hoffmann se apoia na dominância 

visual dos sonhos para povoar seus textos de imagens flutuantes e alucinantes, cuja dinâmica 

estaria acima de delimitações de personagens ou ordens espaciais. Essas imagens, porém, 

resguardam fortes conexões com o mundo exterior, transformando impressões do último em 

construções híbridas (Heimes, 2009). Heimes ressalta ainda a tendência a dar um aspecto 

grotesco a essas imagens construídas, ou seja, às coisas provenientes do mundo exterior. E 

aqui, mais uma vez, podemos nos lembrar das questões colocadas por Pikulik, tanto no que 

diz respeito ao mundo cotidiano sempre servir como base para Hoffmann quanto no que diz 

respeito a sua tendência à representação do grotesco. Essas imagens formadas internamente 

podem, como já exposto na discussão em cima do texto de Pikulik e também ressaltado por 

Heimes, ganhar uma vida própria e passar para o outro lado, ou seja, para o mundo exterior. 

Heimes, assim como Pikulik, vê a possibilidade de isso acontecer por conta de um 

esfumaçamento das fronteiras entre esses dois mundos, que permite que as imagens sonhadas 

deixem de pertencer somente ao mundo da imaginação. Heimes liga essa possibilidade a uma 

característica marcante dos contos de Hoffmann – que também foi amplamente discutida na 

seção anterior, quando expusemos as ideias de Pikulik sobre as várias formas de Hoffmann de 

contrapor a realidade cotidiana ao maravilhoso, ou ainda o mundo interior ao exterior – que é 

a questão da duplicidade de imaginação e mundo exterior.  
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3 A ATMOSFERA ONÍRICA EM “O HOMEM DA AREIA” 

 

3.1 A FIGURA MITOLÓGICA DO HOMEM DA AREIA 

  

A candy-colored clown they call the sandman 

Tiptoes to my room every night 

Just to sprinkle star dust and to whisper 

"Go to sleep, everything is all right" 

 

In dreams – Roy Orbison 

 

A figura que dá título ao conto com o qual iremos trabalhar, o homem da areia, é 

uma criatura mítica que está associada aos sonhos desde sua origem na mitologia grega com 

Morpheus, deus dos sonhos e das visões, um papel que às vezes pode ser visto desempenhado 

por Hypnos. Essa criatura aparece em obras de autores em diferentes épocas. Nas histórias de 

Hans Christian Andersen, por exemplo, encontramos um personagem chamado Ole Lukøie 

que está relacionado ao homem da areia (Tatar, 2008). Ole Lukøie é um contador de histórias, 

que joga leite doce nos olhos das crianças para fazê-las dormir. Ele seria a corporificação dos 

sonhos e entenderia “a importância de histórias como ponte entre o mundo real e o mundo da 

imaginação” (Tatar, 2008, p. 234, tradução nossa). Ole Lukøie estaria ainda relacionado a um 

elfo chamado Jon Blund, que joga areia nos olhos das crianças para elas dormirem; ao Willie 

Winkie, proveniente de um nursery rhyme escocês e que teria sido usado por séculos para 

assustar crianças e forçar que elas fossem para cama; e à figura de Dormette, na França 

(Tatar, 2008). No Brasil, o homem da areia é conhecido como João Pestana, e a pesquisadora 

Karin Volobuef chega a sugerir que o conto de Hoffmann deveria ter levado esse nome na 

versão para o português, ao invés do título “O homem da areia” (Volobuef, 2002). Outro 

nome para João Pestana no Brasil seria o Velho-do-sono (Cesarotto, 1996). O homem da areia 

é bastante conhecido ainda hoje na Alemanha através do programa infantil para a televisão 

Sandmännchen, que gerou uma série de personagens e produtos, e tem também grande 

popularidade nos dias atuais em sua versão nas histórias em quadrinhos Sandman de Neil 

Gaiman. Na graphic novel de Gaiman, Morpheus (o Sandman) tem uma irmã chamada Morte, 

e essa proximidade do homem da areia com a morte ocorre igualmente na versão de 

Andersen, pois Ole Lukøie também tem um irmão chamado Morte. Essa questão, por sua vez, 

é anterior às duas versões, uma vez que na mitologia grega, Hypnos, que personifica o sono, é 

irmão de Thanatos (morte) (Tatar, 2008). 
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 O homem da areia e as figuras a ele relacionadas estão normalmente associados à 

função de fazer as crianças dormirem e, em algumas de suas versões, estão associados ao 

contar de histórias. Em certos casos, essas figuras assumem uma aparência mais amigável do 

que em outros, assim como sua presença pode se dar tanto de forma amena como de forma 

assustadora, como é o caso do conto de E.T.A. Hoffmann, em que o homem da areia adquire 

um aspecto bem sombrio na descrição que dele é oferecida pela babá da irmã do personagem 

principal. A explicação da babá sobre o homem da areia será exposta na próxima seção, em 

que trataremos mais diretamente do conto.         

 

3.2 O CONTO  

 

O cérebro eletrônico faz tudo 

Faz quase tudo 

Faz quase tudo 

Mas ele é mudo 

O cérebro eletrônico comanda 

Manda e desmanda 

Ele é quem manda 

Mas ele não anda 

 

Cérebro eletrônico – Gilberto Gil 

 

“O homem da areia” foi publicado, em 1816, como primeira história da coletânea de 

contos de E.T.A. Hoffmann intitulada Quadros noturnos. O conto, que já teve muitas 

interpretações notáveis, como a de Sigmund Freud em seu ensaio “O estranho”, de 1919, foi 

considerado por Italo Calvino não apenas como o conto mais famoso de Hoffmann, mas 

também como o conto mais representativo do autor, “o mais rico de sugestões e o mais forte 

em valor narrativo” (Calvino, 2004, p.49). As interpretações para a narrativa são múltiplas, 

assim como os assuntos enfocados, variados. Como comentado anteriormente na introdução 

ao autor do conto, a história tem adaptações para outras artes, como o ballet francês Coppélia 

(1870) de Léo Delibes, Arthur Saint-Léon e Charles Nuitter, a também francesa ópera Os 

contos de Hoffmann, de Jacques Offenbach e a recente filmagem do diretor Andreas Dahn 

(2012). O conto, porém, já havia sido adaptado para filme por Eckhart Schmidt em 1992, 

assim como recebido uma adaptação em estilo stop-motion em 1991 pelo inglês Paul Berry, 

que pelo seu The Sandman recebeu indicação ao Oscar como melhor curta de animação e 

ganhou prêmios na área. No que diz respeito ao conto em si e ao seu lugar dentro da literatura 

escrita em alemão, ele figura na lista do cânone da literatura alemã estabelecido pelo crítico 
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literário Marcel Reich-Ranicki (Reich-Ranicki, 2003) e, como comentado anteriormente, 

continua tendo papel na formação de leitores daquele país. 

A narrativa “O homem da areia” se inicia com três cartas e depois o leitor passa a 

receber as informações da história através de um narrador em terceira pessoa. A primeira carta 

é escrita por Natanael, personagem principal, para Lotario, mas é erroneamente endereçada a 

Clara, noiva de Natanael. Por conta disso, Clara responde a primeira carta, sem, porém, obter 

uma resposta direta de Natanael, pois ele escreve novamente para Lotario, que vem a ser o 

irmão de Clara.  Natanael conta, em sua primeira carta, sobre um encontro com um vendedor 

de barômetros e lentes chamado Coppola. Esse encontro assusta Natanael, pois a figura de 

Coppola o faz lembrar de um antipático colega de seu pai, que frequentava a sua casa e por 

quem Natanael e seus irmãos tinham aversão. Para Natanael, esse colega, que vinha a ser um 

advogado de nome Coppelius, era o próprio homem da areia. Ele ficou com essa impressão, 

pois toda vez que Coppelius visitava a sua casa durante a noite, sua mãe colocava Natanael e 

seus irmãos para dormir, alegando que o homem da areia estava chegando. Ela se referia à 

figura mítica do homem da areia, mas Natanael, como ouvia os passos de Coppelius entrando 

em casa, acreditava que o homem da areia realmente existia e que vinha visitar seu pai. 

Natanael não podia ver quem estava chegando e também não sabia de que atividades ele 

travava com seu pai no escritório, e, por conta disso, a curiosidade de saber quem seria esse 

homem da areia foi aumentando. Ao perguntar à sua mãe sobre essa figura, ela respondeu que 

o homem da areia não existia de verdade. Natanael não ficou satisfeito com a resposta e fez a 

mesma pergunta à babá de sua irmã. A resposta dessa vez já foi bem diferente, fazendo com 

que a figura do homem da areia recebesse um aspecto sombrio e assustador, uma vez que ela 

diz ser essa criatura: 

 

 

um homem mau que aparece para as crianças que não querem ir para a cama e joga 

punhados de areia em seu olhos até que estes saltem das órbitas, cobertos de sangue; 

então ele os guarda em um saco e os leva para a Lua, onde seus filhos os comem; é 

lá que eles moram, em um ninho, têm bico adunco de coruja e o usam para arrancar 

os olhos das crianças travessas (Hoffmann, 2004,  p. 51).   

 

 

Apesar de sua mãe dizer que tal criatura não existia e que ela só mencionava o 

homem da areia quando as crianças estavam com tanto sono que quase não conseguiam mais 

manter os olhos abertos, como se tivessem jogado areia neles, Natanael passa a ter uma 

imagem horrível do homem da areia e a ter muito medo dessa figura, deixando de dormir bem 

à noite, pois fica cheio de pavor.  
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Natanael conta, na carta, que um dia resolveu ver o homem da areia com seus 

próprios olhos e se escondeu no escritório de seu pai para aguardar a chegada do visitante 

noturno e tentar descobrir como era esse ser que ele reconhecia como o homem da areia. 

Nesse dia, ele acabou descobrindo que o visitante era Coppelius e concluiu então que o velho 

conhecido de seu pai era o malvado homem da areia. Natanael pôde observar seu pai e 

Coppelius vestidos com longas batas pretas, perto de um fogareiro e de vários utensílios 

estranhos. Em seguida, Coppelius tirou formas cintilantes de uma espessa fumaça e começou 

a martelá-las, para logo depois exclamar “que venham os olhos, que venham os olhos” 

(Hoffmann, 2004, p. 54). Natanael, que acreditava ter visto rostos humanos sem olhos ao 

redor de Coppelius, acaba gritando e saindo de seu esconderijo. Natanael conta, ainda, que 

Coppelius, ao descobrir que ele estava escondido no escritório, teria ameaçado arrancar seus 

olhos, o que só não ocorreu pela intervenção de seu pai a seu favor. Mesmo assim, Natanael 

teria sido maltratado por Coppelius, que teria contorcido aquele até que ele desmaiasse. A 

figura do advogado, que já lhe causava repulsa, passa a ser ainda mais temerosa.  

Mas lembrar de Coppelius não era indesejável apenas por conta disso. Outro 

acontecimento traumático estava relacionado a essa figura. Após longo tempo sem aparecer 

em sua casa, Coppelius volta uma noite para visitar o pai de Natanael e, nessa noite, este 

acaba morrendo por conta de uma explosão provinda de seu escritório. Segundo Natanael, 

Coppelius teria sido o responsável pela morte de seu pai.  

Para Natanael, o vendedor de lentes com quem encontra, tal como menciona na 

primeira carta a Lotario, e que se apresenta como Coppola, seria o próprio Coppelius 

disfarçado, o que leva Natanael a acreditar que aquela aparição seria um presságio de 

desgraça. Natanael se acha disposto a enfrentar o vendedor para vingar a morte de seu pai. 

Clara responde a carta de Natanael, e nela tenta mostrar para o seu noivo que as 

associações todas feitas por ele entre Coppola e Coppelius só existem na mente dele. Afirma, 

ainda, que a culpa pela morte do pai de Natanael talvez nem fosse de Coppelius, pois as 

atividades que os dois realizavam à noite – misteriosas aos olhos de Natanael –, 

provavelmente eram experiências alquímicas e que o próprio pai poderia ter sido o culpado 

pela explosão que provocou a sua morte.  

A terceira carta do conto é a resposta de Natanael. Ele escreve novamente para 

Lotario, afirmando dessa vez que o vendedor de lentes Coppola não teria realmente conexão 

com Coppelius, uma vez que seu professor de física, Spallanzani, afirmava conhecer Coppola 

há anos e que Coppelius havia deixado a cidade. Em seguida, menciona rapidamente que seu 
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professor tem uma filha que parece “idiota”, mas não se estende no assunto e logo depois 

promete que em breve fará uma visita à cidade onde moram Lotario e Clara.  

A partir desse momento a história passa a ser contada por um narrador em terceira 

pessoa.
8
 Ele conta da visita de Natanael a Clara e Lotario e tomamos conhecimento de que o 

fantasma de Coppelius não abandona Natanael e de que ele e a sua noiva acabam se 

desentendendo por conta da insistência de Natanael em voltar ao assunto. A situação se torna 

ainda mais insustentável quando o protagonista escreve um poema, cujo tema é a felicidade 

do casal sendo destruída pelo advogado maligno. Nesse poema, uma mão negra invade a 

existência dos dois “destroçando toda e qualquer alegria” (Hoffmann, 2004, p. 65). Natanael 

insere em seu poema cenas terríveis, como a dos olhos de Clara saltando das órbitas, “ardendo 

e crepitando como chispas sangrentas”, apenas por conta de um toque de Coppelius 

(Hoffmann, 2004, p. 65). Natanael situa esse momento justamente na ocasião do casamento 

dele com Clara. No final do poema, após Clara tentar avisar a seu noivo que ela ainda 

preservava seus olhos, e que Coppelius estaria tentando enganá-lo, Natanael olha para Clara e 

vê a morte em seu lugar. O desentendimento com Clara por conta do poema acaba se 

estendendo para Lotario, e os dois moços marcam um duelo, que não se concretiza pela 

intervenção de Clara. Depois disso, os três se reconciliam. 

Voltando para a cidade onde estava estudando, Natanael é visitado novamente por 

Coppola e dessa vez resolve comprar uma luneta do vendedor. É importante notar que essa 

luneta parece ter uma misteriosa influência sobre Natanael, modificando sua percepção de 

alguma forma. Através dessa luneta, ele olha para a casa da sua vizinha Olimpia, a filha do 

professor que ele considerava “idiota”, e se apaixona. A paixão é tão forte que Natanael 

esquece a sua noiva Clara e decide se casar com Olimpia. Natanael, depois de algum tempo, 

já bastante apaixonado, descobre que Olimpia é, na verdade, uma boneca.  Na cena em que 

ele faz essa descoberta, os dois inventores do autômato – Coppola e Spallanzani – estão 

brigando por Olimpia, e ela acaba sendo destruída. Para completar a agressividade, 

Spallanzani joga os olhos da boneca, que estavam cobertos de seu sangue por conta da briga, 

contra o peito de Natanael. Nesse momento, Natanael tem uma intensa crise e é levado para 

um manicômio. 

Ao se recuperar da loucura, Natanael volta para Clara, e, em um passeio que fazem 

pela cidade, o casal resolve subir no alto de uma torre para observar a paisagem. Lá de cima, 

                                                 
8
 O narrador se dirige diretamente ao leitor e discute várias possibilidades de começo da narração, explicando 

sua opção pela apresentação das três cartas antes de ele próprio dar continuidade à história do protagonista. As 

cartas são um meio de comunicação mais íntimo, elas expõem a vida interior de Natanael (cf. Kremer, 2009, p. 

171). O narrador, por sua vez, apresenta a história em um tom aparentemente mais objetivo. 
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Natanael usa a luneta que comprou de Coppola de novo, desta vez para observar algo que 

Clara indicava estar ao longe, mas acaba observando Clara através das lentes. Ele entra em 

surto novamente e tenta matar Clara, que é salva pelo irmão. Embaixo da torre se aglomera 

uma multidão por conta do tumulto, e dentre as pessoas se encontra Coppelius. Ao avistar 

Coppelius, Natanael se joga lá de cima. O conto termina relatando o possível fim de Clara. 

Ela teria sido vista junto a um cavalheiro e dois meninos em uma casa de campo, o que 

permitiria concluir que ela teria alcançando assim “a serena felicidade doméstica que o seu 

caráter alegre e tranquilo pedia, uma felicidade que Natanael, com seu comportamento 

tempestuoso e exacerbado, jamais teria sido capaz de lhe dar” (Hoffmann, 2004, p. 81). 

A interpretação mais famosa do conto é de Sigmund Freud. Freud reconhece no 

medo de Natanael de perder os olhos um medo infantil, que pode ser conservado por alguns 

adultos, e esse medo substituiria muitas vezes o medo da castração. Freud afirma que essa 

substituição pode ser verificada em sonhos (como também em mitos). O psicanalista entende 

o homem da areia como a figura central do conto e aponta para o fato de que esse ser sempre 

aparece nos momentos críticos da narrativa. Freud estabelece também uma relação íntima 

entre o medo de Natanael de perder os olhos e a morte de seu pai. Além disso, Freud enxerga 

o homem da areia como um “perturbador do amor” (Freud, 1996, p.249), separando Natanael 

de sua noiva e ainda de Lotario. Da mesma forma, é ele que destrói o segundo objeto de amor 

de Natanael, que é a boneca Olimpia, e ao final é ele que faz com que Natanael se mate, 

fazendo com que o personagem se separe para sempre de Clara. O homem da areia no conto 

funcionaria, ainda, como o pai temido de quem se espera a castração. Segundo Freud, o pai de 

Natanael e Coppelius representam as duas partes da imagem paterna. Coppelius é o pai mau, 

que ameaça castrá-lo, e seu pai é o pai bom, que o defende. Espera-se a morte do pai mau, 

mas no conto quem morre é o pai bom, sendo o pai mau responsabilizado por tal morte. 

Spallanzani e Coppola representariam da mesma forma o pai bom e o pai mau. Eles são os 

pais de Olimpia, que, para Freud, é a materialização da atitude feminina de Natanael em 

relação ao seu pai. Olimpia seria, na verdade, um complexo dissociado de Natanael 

confrontando-o. Natanael seria ainda fixado em seu pai pelo complexo de castração e, por 

isso, incapaz de amar uma mulher. Ele seria escravo desse complexo e, por essa razão, 

apaixonado obsessivamente por Olimpia, renunciando ao seu verdadeiro objeto externo de 

amor, demonstrando ser seu amor por Olimpia apenas um amor narcísico.  

Essa interpretação de Freud se encontra em seu já citado ensaio “O estranho” (“Das 

Unheimliche”). Para o psicanalista, unheimlich seria uma categoria específica dentro das 

coisas assustadoras. Para provocar esse sentimento, o elemento que causa medo deve ser algo 
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reprimido que retorna. O conto de Hoffmann serve como exemplo de estranho na literatura, 

pois a figura do homem da areia provocaria o sentimento unheimlich, uma vez que ligado ao 

complexo de castração infantil, que havia sido reprimido e acaba sendo revivido (Freud, 

1996). 

As várias adaptações que já foram feitas da história de Natanael exploram cada qual 

um aspecto da obra. O curta de animação de Paul Berry enfoca no medo que Natanael sentia 

pelo homem da areia quando criança. O homem da areia aparece realmente como um ser 

muito amedrontador que planeja arrancar os olhos de um menininho que tenta dormir, apesar 

do medo que sente. Paul Berry ressalta, então, a versão assustadora que Hoffmann dá ao 

homem da areia no conto, apresentada pela explicação da babá. O homem da areia aparece 

representado como uma figura ameaçadora, algo como um homem-pássaro, proveniente da 

lua, que no final das contas consegue arrancar os olhos da criança, ao jogar areia em seus 

olhos, e os leva como alimento para os filhos na lua. No lugar dos olhos do menino sobram 

apenas dois buracos negros. Já uma versão bem anterior do conto, apresentada em forma de 

balé – o Coppélia – reconta a história de forma divertida, mostrando a confusão causada pela 

paixão de Natanael (Franz no balé) por Olimpia (Coppélia no balé), que é apenas uma boneca 

criada pelo figurão Dr. Coppelius. A personagem-boneca Olimpia, como o nome do balé já 

indica, vira o tema principal e seu nome passa a derivar do nome de seu criador. Na também 

já citada ópera Os contos de Hoffmann, a boneca ganha igualmente grande destaque. 

Como anteriormente mencionado, centenas de textos já foram escritos sobre “O 

homem da areia” de Hoffmann (Lieb, 2007). Os temas mais estudados giram em torno da 

duplicidade de Coppelius/Coppola, do caráter da Clara, das diversas perspectivas da narrativa, 

da questão dos olhos ou do olhar, do tema da boneca Olimpia e do fato de ela ser um 

autômato e, por fim, da loucura (Huber, 2003). 

 

3.3 ASPECTOS ONÍRICOS EM “O HOMEM DA AREIA” 

 

Exit light 

Enter night 

Take my hand 

We're off to never-never land 

 

Enter Sandman – Metallica  

 

A temática dos sonhos é comum na obra de E.T.A. Hoffmann, e no conto “O homem 

da areia” ela pode ser considerada central. O próprio título da história já alude a uma figura 
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que, como pudemos expor, está tradicionalmente vinculada aos sonhos. Essa figura recebe um 

caráter assustador na narrativa de Hoffmann, sendo colocada como um ser mau. Além disso, o 

conto se encontra na coletânea chamada Quadros noturnos, ressaltando mais uma vez o clima 

sombrio da história. Para os românticos, é na noite e nas trevas que estão escondidos os 

segredos do ser, o irracional (Huber, 2003). Os sonhos, apesar de não ocorrerem 

necessariamente apenas à noite, fazem parte dessa esfera no conto. Eles estão ligados ao 

inconsciente, ao irracional, aos segredos do ser e até às trevas. 

A concepção de sonhos com a qual iremos trabalhar aqui não se limita às 

experiências oníricas que se dão durante o sono. Como anteriormente comentado, a poética 

dos sonhos de Hoffmann está associada a todos aqueles estados em que nos afastamos do 

consciente ou do juízo perfeito, como um delírio, ou até a loucura (Heimes, 2009). Todos 

esses estados serão considerados, no presente estudo, como parte do mundo dos sonhos do 

personagem Natanael, uma vez que todos eles contribuem para a atmosfera onírica da obra. 

Eles serão aqui compreendidos como parte de uma gradação de experiências oníricas, onde o 

sonho quando dormimos é considerado como o primeiro nível dessa gradação, e a loucura é 

considerada seu nível mais elevado. De fato, veremos em Natanael uma gradação dessas 

condições. Ele inicialmente é caracterizado como um sonhador, envolvido com seus sonhos, 

com sua imaginação e com o maravilhoso – lembrando, aqui, que o maravilhoso em 

Hoffmann pode aparecer como algo demoníaco (Pikulik, 1987), como poderemos observar 

nesse conto –, mas aos poucos vai se envolvendo cada vez mais com esse mundo interior e se 

despregando da realidade.
9
 Vemos, inicialmente, uma oscilação do personagem entre a 

realidade e esse mundo dos sonhos, até o momento em que essa incerteza não pode mais ser 

percebida e o personagem passa a ser qualificado como louco.   

Veremos os sonhos, no conto, como oposição ao mundo cotidiano e à racionalidade, 

como espaço da imaginação e do maravilhoso. Buscaremos identificar as principais 

características desse mundo dos sonhos e alguns elementos que permitem o acesso a ele, 

assim como analisaremos de que modo os sonhos, no conto, parecem funcionar como 

presságios. Veremos também a oscilação entre o mundo dos sonhos e do que seria a realidade 

representada na narrativa, tanto na perspectiva dos próprios personagens, quanto naquela do 

leitor, uma vez que este também deixa de saber o que faz parte de um mundo e do outro. Por 

fim, apontaremos ainda o espaço dos sonhos como um lugar que permite a vivência de uma 

ordem imaginária e intensa, mas que é perigosa e pode levar à ruína. 

                                                 
9
 Lembramos que a realidade e os sonhos nesta obra funcionam como termos opostos, como ressaltado na 

introdução deste trabalho. 
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3.3.1 VISÃO DO MUNDO PARTIDO 

 

Como exposto anteriormente, em Hoffmann é possível identificar uma divisão do 

mundo entre interior (o mundo do maravilhoso) e exterior (o mundo da realidade cotidiana), e 

essa divisão do mundo diz respeito mais a uma questão de ótica do que a uma divisão do 

mundo em si. O mundo poderia se apresentar para nós de maneira distinta, isso dependeria da 

forma como o observamos. Se nos restringirmos à experiência sensorial comum, o mundo se 

apresenta de maneira lógica e organizada; já se nos aventurarmos para além do limiar do 

empirismo, o mundo pode se apresentar como um reino maravilhoso dos sonhos. Essas duas 

formas de encarar o mundo são, como pudemos comentar, distribuídas de maneira diversa 

entre os personagens dos contos de Hoffmann. Pode acontecer que a crença no maravilhoso 

seja associada às crianças, enquanto os adultos são os descrentes, cujo mundo é comandado 

pela razão, e que, por isso, acabam excluídos desse mundo mágico. É possível, ainda, que 

cada personagem observe através de uma ótica diferente. Associados a esse mundo interior do 

maravilhoso estão sempre o inconsciente, a imaginação, os sonhos, a criação, etc. (Pikulik, 

1987). 

Em “O homem da areia”, essas duas diferentes formas de enxergar o mundo podem 

ser observadas principalmente no personagem Natanael e em sua noiva Clara. Natanael tende 

a representar o mundo interior e as coisas ligadas a ele, como o inconsciente, a imaginação, os 

sonhos e a criação. Ele é o “sonhador”, que apresenta “comportamento irracional” (Hoffmann, 

2004, p. 66), tem “gênio poético” (Hoffmann, 2004, p. 75) e chega a ser chamado de 

“almofadinha alucinado e delirante” (Hoffmann, 2004, p. 66). Ele observa o mundo para além 

do limiar do empirismo, estando aberto, assim, para o reino do maravilhoso e, 

consequentemente, para uma vida mais intensa. Clara aparece justamente como o oposto de 

Natanael. Ela tende a representar o mundo exterior, a realidade cotidiana. Com suas 

explicações racionais, limita-se apenas à experiência sensorial comum. Em uma passagem, o 

narrador afirma que “os sonhadores sofriam com ela” e que “muitos a consideravam fria, 

insensível e prosaica” (Hoffmann, 2004, p. 63). Ao contrário da intensidade vivida por 

Natanael, Clara costuma representar a serenidade. Ela escreve em sua carta a Natanael que 

este às vezes a acusava “de ser dona de um temperamento tão femininamente calmo que” ela 

se pareceria “com aquela mulher que, antes de fugir às pressas da casa que ameaça desabar, se 

detém para alisar uma dobra da cortina” (Hoffmann, 2004, p.57). Em um momento crítico da 

narrativa, Clara chega a ser chamada por Natanael de “um amaldiçoado autômato sem vida” 

(Hoffmann, 2004, p. 66). 
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Ao longo do conto, o contraste entre os personagens Natanael e Clara marcam duas 

formas distintas de se experimentar o mundo. Na narrativa de Hoffmann, parece haver uma 

disputa entre essas duas visões de mundo, de modo que se torna difícil definir qual delas seria 

a mais genuína. Através dos personagens Clara e Natanael, constrói-se uma tensão entre dois 

mundos: de um lado, Clara sustenta um mundo lógico e equilibrado; de outro, Natanael 

defende a existência de forças misteriosas que invadiriam o mundo estável de sua noiva e o 

envolveriam em uma atmosfera demoníaca do maravilhoso.  

Assim, em contraposição a Natanael, vemos Clara, com seu esclarecimento, observar 

as coisas de uma forma racional. Clara analisa a situação de Natanael de maneira bastante 

lógica e lhe escreve o seguinte: “Francamente, parece-me que os horrores de que falas não 

existiam senão dentro de ti; o mundo exterior, verdadeiro e real, pouco teve a ver com eles” 

(Hoffmann, 2004, p.58). De acordo com essa personagem, as coisas que Natanael relata não 

teriam de fato ocorrido, elas existiriam apenas dentro dele, ou seja, em seus sonhos, em sua 

imaginação, e não teriam conexão com o mundo real. Clara enxerga esse poder sombrio, que 

Natanael vê como forças do mal agindo sobre ele, dentro do próprio ser dele; seriam conflitos 

interiores. Ela diz: 

 

 
Se há um poder sombrio e hostil, que tece um pérfido fio em nosso coração, com o 

intuito de capturá-lo e, assim, levar-nos ao perigoso caminho da ruína, o qual 

normalmente não trilharíamos, se é que ele existe, repito, semelhante poder tem 

obrigatoriamente de assumir a nossa própria forma dentro de nós, sim, tem de se 

converter em nós mesmos, pois só assim acreditamos nele e lhe damos o espaço de 

que necessita para perpetrar sua obra secreta. Mas se tivermos firmeza e serenidade 

suficientes para reconhecer as influências externas adversas, tal como realmente são, 

e ao mesmo tempo seguirmos tranquilamente o caminho apontado pela nossa 

inclinação e vocação, esse misterioso poder está fadado a fracassar em sua lida inútil 

para chegar à forma que é o reflexo da nossa própria imagem. Também é verdade, 

acrescenta Lotario, que, se nos entregarmos voluntariamente a esse obscuro poder, 

ele decerto reproduzirá dentro de nós as estranhas formas que o mundo exterior 

atravessa em nosso caminho, de modo que somos nós e apenas nós que 

engendramos, aqui dentro, o espírito que enganosamente parece falar mediante essas 

formas. Trata-se do fantasma do nosso próprio eu, cuja íntima ligação e cuja 

influência profunda sobre o nosso espírito nos precipitam no inferno ou nos alçam 

ao céu (Hoffmann, 2004, pp.58-9). 

 

 

Assim como Natanael, Clara prevê uma possibilidade de ruína em seu noivo, mas 

enquanto ele a percebe como consequência de algo externo e fora de seu controle, ela a 

percebe como consequência de algo que se desenvolve na mente dele. Clara, de certa forma, 

já adianta a possibilidade de Natanael enlouquecer nesse trecho, uma vez que ela diz que é 

preciso ter firmeza e serenidade para reconhecer as coisas como realmente são e não desviar 
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do caminho. Se Natanael não parasse para distinguir as coisas de maneira adequada, ele 

poderia estar vendo o mundo como um louco o vê.  

A falta de clareza não afeta Clara, como seu próprio nome já indica. Sua razão 

permitiria diferenciar bem os acontecimentos. Vendo a situação como perigosa, ela afirma 

que Natanael deve esquecer essa história do homem da areia, ou seja, deve esquecer tanto 

Coppelius quanto Coppola. Ela tenta iluminar, ou seja, afastar as trevas que envolvem seu 

noivo, fazendo com que enxergue as coisas de outra maneira, que ele tente encarar os fatos 

sem estarem embebidos de imaginação. Ela pede: “Convence-te de que essas estranhas 

imagens não têm nenhum domínio sobre ti; só a fé em seu poder hostil as torna perigosas” 

(Hoffmann, 2004, p.59). Clara chega a dizer, de certa maneira, que toda a história contada 

pelo noivo é ridícula, e que, não fosse a aflição demonstrada por Natanael na carta – que a 

afetou também –, ela riria dessa história de homem da areia transformado em Coppelius e 

Coppola. Por fim, ela ainda se coloca como protetora de Natanael, afirmando que “caso o 

horrendo Coppola” se atrevesse a perturbar “os sonhos” dele, ela iria enxotar o monstro com 

seu riso (Hoffmann, 2004, p.59). 

Já de início, Natanael acredita que sua crença no homem da areia e no mal que ele 

poderia causar seria vista como coisa de criança por sua noiva. Natanael o anuncia na 

primeira página do conto ao dizer que Clara, ao ouvir seus relatos, diria: “Ora, que 

infantilidade!”.  

Assim como Natanael já adianta em sua carta o que Clara acharia de suas questões, 

Clara também adianta o que Natanael declararia ao ler sua resposta a essas questões. Ela 

acredita que Natanael afirmaria o seguinte: 

 

 
 Do Misterioso, que com tanta frequência envolve o homem nos seus braços 

invisíveis, nem o mais tênue raio de luz lhe penetra o gélido coração. Ela não vê 

senão a superfície colorida das coisas do mundo e, tal como a ingênua criancinha, 

deixa-se fascinar pelo brilho dourado da fruta que na polpa esconde o veneno mortal 

(Hoffmann, 2004, p.58). 

 

 

Dessa vez, quem aparece como criança é Clara, que estaria sendo enganada pela 

aparência das coisas, sem ir mais fundo e tentar entender o que está para além do que os 

nossos olhos podem ver. Natanael acusaria Clara de só observar o que está na superfície, sem 

adentrar nas profundezas, que como pudemos expor anteriormente, é o lugar de onde surge o 

maravilhoso e onde enigmáticas correlações podem ser vistas (e, no caso, são vistas por 

Natanael). Natanael foi envolvido pelo “Misterioso”, enquanto Clara, que possui um “coração 
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gélido”, não pode ser aquecida nem por um raio de luz desse domínio. Natanael, porém, como 

veremos, afirma distinguir o que relata com bastante nitidez e, segundo a passagem acima, 

afirmaria que é Clara que não pode perceber, ela que não vê o mal que está por trás dessa 

superfície e que esconde um “veneno mortal”. Clara, como pudemos comentar, acredita que 

esse mal é fruto da imaginação de Natanael e tenta alertá-lo disso, mas Natanael continua se 

envolvendo com esse mundo que seria imaginário e no final acaba sendo atingindo por esse 

“veneno”, que, segundo a ótica de sua noiva, seria criado por ele mesmo, e que se demonstra 

literalmente mortal. 

Outro personagem que tende a representar uma oposição ao mundo dos sonhos e da 

imaginação de Natanael é Siegmund, colega de turma e amigo de Natanael na cidade onde ele 

estuda. Assim como Clara, Siegmund é caracterizado por Natanael como “frio e prosaico” 

(Hoffmann, 2004, p.75). Ele reconhece que Natanael está “no mau caminho” e tenta alertá-lo 

em relação ao seu engano quanto a Olimpia. Siegmund diz ao amigo que Olimpia parece 

apenas fingir ser uma criatura viva e que muitos a consideravam “estranhamente rígida e sem 

vida”, inclusive em sua forma de cantar e tocar (Hoffmann, 2004, p.74). Nos olhos dela 

faltariam “o brilho da vida”, o “sentido da visão”, e seu andar seria como o de um mecanismo 

de corda (Hoffmann, 2004, p.74). Apesar de Siegmund apresentar vários argumentos 

racionais para que Natanael não se deixasse encantar daquela forma por Olimpia, o 

apaixonado continuava se perguntando por que o amigo não via Olimpia como ele, uma vez 

que considerava que Siegmund tivesse desde sempre um olhar “sensível para o belo” e uma 

percepção aguçada (Hoffmann, 2004, p.74). Enfim, ele chega à conclusão de que tanto 

Siegmund quanto os outros colegas da cidade não viam a beleza e profundidade de Olimpia, 

pois não passavam de “gente fria e vulgar” (Hoffmann, 2004, p.74). Olimpia teria endereçado 

seu olhar enamorado só a Natanael, e a explicação que ele encontra para isso é a de que: “O 

espírito poeticamente organizado só se desdobra em seus iguais” (Hoffmann, 2004, p.74). 

Podemos afirmar, então, que, em “O homem da areia”, é principalmente através de 

uma diferença de ótica entre seus personagens que Hoffmann marca sua visão de mundo 

partido. Entretanto, como exposto no capítulo anterior, o autor também se utiliza de outras 

estratégias para fazê-lo. Por exemplo, outra forma utilizada pelo autor para marcar essa 

divisão seria através do fatalismo, colocando o mundo e seus personagens sob a ação de 

alguma força estranha e negativa, força essa que estaria acima do mundo cotidiano e que 

agiria de forma parecida com o destino da antiguidade clássica (Pikulik, 1987). Natanael vê 

essas forças do mal agindo sobre ele, acreditando ser Coppelius o responsável pela desgraça 

em sua vida e pela destruição de sua felicidade. Todavia, não nos estenderemos sobre este 
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assunto neste momento, pois teremos a oportunidade de discutir a questão do fatalismo no 

conto, sua ligação com os personagens Coppelius/Coppola e a forma como Natanael pressagia 

sua desgraça em uma seção a parte mais adiante (3.3.4). 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS QUE MARCAM A SEPARAÇÃO DOS MUNDOS 

 

Alguns elementos característicos marcam os momentos oníricos da obra. Esses 

elementos são importantes para marcar a contraposição entre o mundo dos sonhos e a 

realidade cotidiana, uma vez que, no conto, somos colocados em um vai e vem constante 

entre esses dois mundos. A primeira característica que ressaltamos são as imagens flutuantes e 

alucinantes de que Hoffmann se utiliza para representar esses momentos. Em segundo lugar, 

chamamos atenção para a intensidade peculiar das vivências oníricas de Natanael, que estão 

justamente em desacordo com a frieza característica da realidade cotidiana. Por último, 

evidenciamos o fato de que elementos como nuvens, fumaça e vapor marcam passagens 

associadas ao homem da areia, figura que está relacionada com o mundo dos sonhos.  

 

3.3.2.1 Imagens flutuantes e alucinantes 

 

Como pudemos expor anteriormente, Heimes coloca que Hoffmann se apoia na 

dominância visual dos sonhos para inserir em suas histórias imagens flutuantes e alucinantes. 

Essas imagens teriam forte conexão com o mundo real, e seriam como que construções 

híbridas, transformando imagens do mundo real e acrescentando a elas um caráter grotesco 

(Heimes, 2009). Essa característica da escrita de Hoffmann, como igualmente pudemos expor, 

aponta para o fato de que o mundo cotidiano sempre serve de base para o maravilhoso no 

autor. Ele costuma colocar o maravilhoso perto da realidade, fazendo com que o estranho se 

revele a partir de coisas comuns do dia-a-dia, tornando a realidade estranha, e se 

caracterizando, então, por fazer um fantástico do cotidiano (Pikulik, 1987).  

A primeira passagem em que vemos isso ocorrer é o momento em que Natanael 

descreve o seu primeiro encontro com o homem da areia. Como essa passagem é central para 

a discussão dos sonhos no conto e importante para a argumentação de diversos pontos que 

serão abordados na obra, preferimos transcrevê-la neste momento por completo. Em sua 

primeira carta para Lotario, Natanael conta com detalhes o momento em sua infância em que 

ele se recorda de ter encontrado o temido homem da areia, nessa ocasião em sua faceta de 

advogado. É a mesma passagem em que Natanael relata a ameaça de ter os olhos arrancados 
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por esse ser maldoso. Natanael, que apenas havia descoberto a identidade do homem da areia, 

observa as atividades travadas por este e por seu pai: 

 

 
Calado e sorumbático, papai despiu o roupão e ambos vestiram longas batas pretas. 

De onde as tiraram, não cheguei a ver. Meu pai abriu as portas articuladas do 

armário, mas vi que aquilo que durante tanto tempo eu tomara por um armário era, 

na verdade, um nicho escuro, no qual havia um fogareiro. Coppelius se aproximou, e 

uma chama azulada começou a arder. Ao seu redor havia uma infinidade de 

utensílios estranhos. Santo Deus! – meu velho pai, quando se debruçou sobre o fogo, 

estava completamente desfigurado. Uma espécie de dor convulsiva transformara-lhe 

as doces feições em uma repelente máscara diabólica, tornando-o parecidíssimo com 

Coppelius. Este, por sua vez, armando-se de uma tenaz incandescente, tirou formas 

claras e cintilantes da espessa fumaça e se pôs a martelá-las energicamente. Pareceu-

me ver rostos humanos à sua volta, rostos sem olhos: no lugar deles haviam 

medonhos buracos negros.  

“Que venham os olhos, que venham os olhos!”, trovejou Coppelius com voz 

sepulcral. Não pude senão deixar escapar um grito de pavor e, saindo do 

esconderijo, caí no chão. Ele logo me agarrou. “Bestinha! Bestinha!”, rosnou, 

rilhando os dentes. E, erguendo-me, aproximou-me tanto do fogareiro que a chama 

começou a chamuscar o cabelo: “Agora, sim, nós temos olhos, olhos, um belo par de 

olhos de menino”, sussurrou, e, pondo as mãos no fogo, pegou um punhado de brasa 

para jogá-lo em meus olhos. 

Então meu pai uniu as mãos num gesto de súplica e pediu: “Mestre, mestre, deixai o 

meu Natanael ficar com seus olhos... Oh! Dexai-o com os olhos”. 

Coppelius riu um riso estridente e respondeu: “Está bem, que o menino tenha olhos 

com que chorar a sua sina pelo mundo afora; mas, em todo caso, nós vamos 

examinar o mecanismo das mãos e dos pés”.  

E, em seguida, agarrou-me com tanta brutalidade que minhas articulações estalaram, 

e me torceu as mãos e os pés, puxando-os de um lado para outro. “Não está nada 

bom assim! Antes tinha ficado muito melhor! O velho sabia o que fazia”, foi o que 

resmungou e sibilou Coppelius, mas tudo escureceu à minha volta; uma espécie de 

convulsão percorreu os nervos e os ossos; depois não senti mais nada. Um sopro 

cálido e suave me acariciou o rosto, despertei como que retornado do sono da morte: 

mamãe estava debruçada sobre mim.  

“O Homem de Areia ainda está aí?”, balbuciei. 

“Não, meu querido, já faz tempo que foi embora, ele não vai te fazer mal!”, 

respondeu ela ao mesmo tempo que beijava e apertava ao peito o querido filho 

convalescente.  (Hoffmann, 2004, p.54-5) 
 

 

Nesta cena, a imagem do rosto do pai de Natanael ganha uma nova configuração, 

fazendo com que seu semblante se assemelhe a uma máscara diabólica e ele pareça com o 

grotesco Coppelius. O estranho, nessa passagem, se revela a partir do pai de Natanael, ou seja, 

de uma figura comum ao seu cotidiano, que acaba por receber uma feição grotesca. 

(Discutiremos a possibilidade de interpretar esse trecho como um sonho ou delírio de 

Natanael mais adiante em duas seções diversas, na seção sobre os elementos que marcam a 

passagem para o mundo dos sonhos (3.3.3) e na seção intitulada “Oscilação entre os mundos” 

(3.3.5), mas desde já passaremos a considerar o episódio como um pesadelo). 

Outro momento em que destacamos uma dessas imagens alucinantes e flutuantes é 

quando Natanael está apaixonado por Olimpia e não pode observá-la pela janela, pois as 
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cortinas da casa do professor Spallanzani estão fechadas. Natanael sai desesperado pelas ruas 

e tem uma alucinação: “A imagem de Olimpia pairava no ar à sua frente e aparecia nos 

arbustos e nele fitava os olhos brilhantes a partir da clara superfície do regato” (Hoffmann, 

2004, p.70). 

Também a figura do professor Spallanzani aparece com aspecto alucinante e onírico 

no final do baile de apresentação de Olimpia: “O professor Spallanzani percorreu devagar o 

salão vazio; seus passos ecoaram pesadamente, seu vulto, cercado de sombras tremulantes 

tinha uma aparência horrivelmente espectral” (Hoffmann, 2004, p.73). 

 

3.3.2.2 Intensidade, fogo e trauma 

 

Vimos que os sonhos (e os estados associados a eles) em Hoffmann permitem que os 

personagens percam as fronteiras e que a lógica do cotidiano seja suspensa, passando a reinar 

uma ordem imaginária, que permite a eles viver mais intensamente (Heimes, 2009). Essa 

intensidade é bastante presente no conto, sendo marcada com elementos como o fogo, e 

podemos ver Natanael vivendo essa intensidade com seu calor característico durante suas 

experiências oníricas. Dorothea von Mücke coloca, como expusemos anteriormente, que essas 

imagens de fogo ajudam a transmitir as sensações fortes que estão sendo sentidas pelo 

personagem, de forma que o leitor mergulhe igualmente nessa cena de sensações 

perturbadoras e experimente as mesmas emoções. As imagens de fogo estariam ainda em 

Hoffmann ligadas à estética de trauma, que seria comum nas narrativas do autor (Mücke, 

2007).  

A cena no escritório do pai de Natanael – onde o menino encontra o homem da areia 

pela primeira vez – está repleta de imagens de fogo: no armário vemos um fogareiro; uma 

chama azulada arde; o rosto do pai desfigura sobre o fogo; a tenaz de Coppelius é 

incandescente; é de uma espessa fumaça que ele tira formas claras e cintilantes; a chama do 

fogareiro queima o cabelo do menino; Coppelius coloca as mãos no fogo e é com brasa que os 

olhos de Natanael seriam queimados.  

As imagens do pesadelo de Natanael têm uma intensidade forte, e podemos vê-la 

associada tanto à questão da intensidade possível de ser vivenciada no mundo dos sonhos – 

mundo esse que está em contraposição ao mundo entediante da realidade cotidiana – quanto 

ao clima traumático do pesadelo, que vem a ser acentuado por essas imagens de fogo. 

A mesma intensidade que pudemos ver na cena do escritório pode ser encontrada na 

ideia de Natanael para escrever um poema para sua noiva Clara. Depois do primeiro encontro 
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com Coppola e de ter trocado as cartas com Lotario e Clara, Natanael volta para a sua cidade 

natal para fazer uma visita aos dois entes queridos, e é durante o período que passa lá que tem 

a ideia para esse poema, poema que expressaria o seu presságio de “que Coppelius destruiria a 

sua felicidade no amor” (Hoffmann, 2004, p.65). Assim como a cena do escritório, a 

passagem sobre o poema é central no que diz respeito à discussão dos sonhos na obra, por 

conta de diversos de seus aspectos, portanto também decidimos transcrevê-la por completo. 

Natanael se representa no poema... 

 

 
[...] ligado a Clara por um amor fiel, mas, de onde em onde, uma negra mão lhes 

invadia a existência, destroçando toda e qualquer alegria. Quando enfim estavam no 

altar, o terrível Coppelius aparecia e tocava os adoráveis olhos de Clara; estes 

saltavam no peito de Natanael, ardendo e crepitando como chispas sangrentas, o 

monstro o agarrava e lançava-o em um círculo de fogo que, girando com a 

velocidade de uma borrasca, vibrava, rugia e o arrebatava. Era o frêmito de um 

furacão a abater-se sobre as ondas agitadas do mar, erguendo-as qual negros 

gigantes de cabeça branca em combate feroz. Porém, em meio a esse bramido 

furioso, ele ouvia a voz de Clara: 

“Acaso não podes me ver? Coppelius te enganou, não foram os meus olhos que te 

queimaram o peito, foram as gotas ardentes do sangue do teu próprio coração. Eu 

ainda conservo os meus olhos, olha para mim!” 

Natanael pensava: “Sim, é Clara, e eu sempre serei seu”. Eis que esse pensamento 

entrava com tamanha violência no círculo de fogo que lograva detê-lo, fazendo com 

que seu vigoroso rumor se precipitasse e sumisse nas trevas do abismo. Ele olhava 

para a sua amada; mas era a morte que, sorrindo, o fitava com os olhos de Clara. 

(Hoffmann, 2004, p.65). 

 

 

As imagens de fogo nesta cena são abundantes, lembrando sempre a estética de 

trauma ligada à intensidade delas: os olhos de Clara saltam das órbitas ardendo e crepitando 

como chispas sangrentas, Natanael é jogado em um círculo de fogo, gotas ardentes de sangue 

de seu próprio coração queimam-lhe o peito.  

No poema, Natanael cria imagens que estão próximas às que ele viu no sonho da 

cena do escritório, como os olhos arrancados e as imagens de fogo, que mostram o impacto 

desse sonho e a continuação de uma estética de trauma. Seja em sonho, seja através de sua 

imaginação, o personagem vive uma intensidade ardente.  

Natanael se mostra preso a uma condição da qual não consegue escapar, ele parece 

carregar essa intensidade dentro de si. Como pode ser lido no trecho sobre o poema, ele se vê 

preso a um círculo de fogo. A intensidade desse círculo no qual Natanael é lançado é 

reforçada pelo vocabulário usado na passagem: “velocidade”, “vibrava”, “rugia”, 

“arrebatava”, “frêmito de um furacão”, “abater-se”, “ondas agitadas do mar”, “combate 

feroz”, “bramido furioso”. Esse círculo de fogo, que pode ser visto representando o domínio 
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da imaginação e dos sonhos, parece deter Natanael na sua condição de sonhador. Natanael 

não pode sair desse círculo intenso e de imaginação e por isso não pode ver, no poema, que 

Clara ainda conserva seus olhos (ele estaria cego para o que seriam os fatos verídicos, ele só 

consegue enxergar sob a ótica dele, apesar de Clara, também no poema, tentar alertar 

Natanael dizendo que o que queima o peito dele viria de dentro dele). No final do poema, 

Natanael acaba anunciando o que o espera, uma vez que ele vê a morte no lugar de Clara. (A 

semelhança dessa passagem do poema com um sonho e a questão do presságio serão 

discutidas mais a frente, na seção 3.3.4.2). 

 

3.3.2.3 Fumaça, nuvens e vapor 

 

Diversas passagens em que Coppelius ou o homem da areia aparecem, ou em que a 

ação maligna deles sobre Natanael pode ser notada, vêm acompanhadas de nuvens, de fumaça 

ou de vapor. Já na primeira página do conto, a história que Natanael vai contar de Coppola, 

Coppelius e do homem da areia inclui nuvens sombrias: “negros presságios de um destino 

horrendo e ameaçador pesam sobre mim qual nuvens sombrias” (Hoffmann, 2004, p.50). Nas 

noites em que o homem da areia vinha visitar o pai de Natanael, a fumaça do cachimbo deste 

era soltada em baforadas tão densas que todos acabavam “envoltos em uma neblina de 

fumaça” (Hoffmann, 2004, p.51). Quando o visitante aparecia, Natanael podia sentir também 

“o cheiro suave e estranho de um vapor que parecia se espalhar pela casa” (Hoffmann , 2004, 

p.52). E também é de uma “espessa fumaça” (Hoffmann, 2004, p.54) que Coppelius tira 

objetos na cena no escritório do pai. Natanael conta a Lotario que “uma lúgubre fatalidade 

cobriu” a existência dele “com um denso véu de nuvens turvas, o qual talvez só na morte” ele 

“consiga romper” (Hoffmann, 2004, p.55). Na cena da morte do pai de Natanael, “uma nuvem 

sufocante de fumaça” (Hoffmann, 2004, p.56) vai ao encontro do menino quando ele se 

aproxima do escritório daquele. É ao lado do “fogareiro fumegante” (Hoffmann, 2004, p.56) 

que o pai do menino jazia morto.  

A fumaça não deixa de estar ligada ao fogo (pois produzida por ele), elemento 

anteriormente mencionado como responsável, junto com sua intensidade, por aprisionar 

Natanael ao mundo dos sonhos, e ela igualmente acompanha os momentos traumáticos da 

vida do menino, como no momento que segue a explosão responsável pela morte de seu pai.  

O envolvimento dessas situações e do personagem Natanael com essa espessa 

fumaça contribui certamente também para um clima sombrio e misterioso, assim como para 

um ambiente onírico. 
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3.3.3 ELEMENTOS QUE PERMITEM A PASSAGEM ENTRE OS MUNDOS 

 

Em Hoffmann, há uma constante transgressão das fronteiras entre o mundo da 

realidade cotidiana e o mundo do maravilhoso ou dos sonhos. Os momentos em que é 

possível transpor as fronteiras do mundo real para o maravilhoso, ou em que o mundo 

maravilhoso pode invadir o real, são indicados por criaturas ou objetos caracterizados como 

excêntricos, ou por adjetivos similares. A singularidade dos personagens que marcam o 

momento propício de passagem para o maravilhoso é ressaltada pela estranheza da 

fisionomia, da expressão, do comportamento e das vestimentas deles (Pikulik, 1987). No 

conto, os personagens que indicam esse momento de transgressão de fronteiras são a dupla 

Coppelius/Coppola e o professor Spallanzani. Veremos também a luneta que Natanael compra 

de Coppola desempenhar um papel importante na transição entre os mundos e no 

descolamento de Natanael da realidade cotidiana. Nesse caso, a ótica distinta de Natanael e a 

sua ligação com o mundo dos sonhos chega a ser marcada pelas lentes de Coppola.  

O trauma de Natanael também desempenha um papel importante na transgressão de 

fronteiras para o mundo dos sonhos, do irracional. Como pudemos expor, Dorothea von 

Mücke afirma que as experiências traumatizantes, que podemos ver em Natanael, 

permanecem presentes na vida dos personagens de Hoffmann e se encontram nas fronteiras do 

agir racional (Mücke, 2007).  

 

3.3.3.1 Coppelius e Coppola 

 

O personagem Coppelius é absolutamente central no que diz respeito à conexão da 

história ao mundo dos sonhos e também à própria conexão de Natanael a esse mundo. 

Coppelius é o desencadeador de todo um processo que vemos Natanael passar. As visitas 

daquele à casa de Natanael fazem com que a mãe deste mencione a existência de um homem 

da areia, fazendo com que o menino fique curioso em relação a essa figura. Mesmo estando 

adulto para acreditar na história contada pela babá da sua irmã, Natanael se apavora com a 

imagem que cria desse ser mau, embora, ao mesmo tempo, ele desenvolva certo fascínio por 

essa criatura fantástica, fascínio que pode ser depreendido do hábito que Natanael adquire de 

desenhar a figura do homem da areia em toda parte. Também a relação que seu pai tinha com 

o homem da areia fazia com que o menino quisesse descobrir mais sobre esse ser. Natanael 

chega a afirmar que essa figura tinha aberto para ele “o caminho do fantástico, do 

extraordinário, que tão facilmente domina a imaginação infantil” (Hoffmann, 2004, p.65).  
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Coppelius, porém, não está ligado ao maravilhoso apenas ao representar o homem da 

areia. A descrição do advogado é a de uma criatura grotesca, desviante, fora do normal, sendo 

uma dessas figuras marcadas na narrativa como indicadoras da passagem para o mundo do 

maravilhoso e dos sonhos. Podemos ver essas características na descrição de Coppelius: 

 

 
No entanto, a mais hedionda das figuras não me teria assustado tanto quanto o tal 

Coppelius. Imagina um homem alto, de ombros largos, com uma cabeça 

exageradamente grande, cara amarelada, quase ocre, sobrancelhas cerdosas e 

grisalhas, sob as quais brilhavam uns olhos penetrantes, verdes como os de um gato, 

e com um nariz comprido, que lhe cai por cima do lábio superior. Sua boca torta 

geralmente se contorce em um sorriso maligno, então aparecem duas manchas 

vermelhas em suas bochechas, e um estranho sibilar lhe sai por entre os dentes 

cerrados. 

Coppelius sempre vinha com um casaco cinzento de corte antiquado, colete e calção 

iguais, mas com meias pretas e sapatos com fivelinhas cravejadas de pedras. A 

peruca minúscula mal lhe cobria o alto da calva, os cachos untados de fixador 

ficavam muito acima das orelhas coradas, e o rabicho não chegava a lhe cobrir a 

nuca, tanto que se via a fivela prateada do colarinho plissado. Todo ele era feio e 

repelente; mas para nós, crianças, não havia o que fosse mais repugnante do que 

suas mãos enormes, nodosas e peludas, tanto que não aceitávamos nada que ele 

tivesse tocado (Hoffmann, 2004, p. 53). 

 

 

Para completar, Coppelius nota a repulsa que as crianças sentem por ele e toca nas 

guloseimas delas para que elas não queiram mais comer, rindo diabolicamente. É por esse ser 

repugnante que Natanael troca a imagem que tinha do homem da areia que arrancava os olhos 

das crianças. 

A cena seguinte à entrada de Coppelius no escritório do pai de Natanael, logo após o 

advogado ter sido descrito tal como exposto acima, é aquela em que Natanael vê os dois 

homens desenvolvendo atividades misteriosas. Podemos nos perguntar se o personagem 

realmente vivenciou aqueles acontecimentos ou se ele se encontrava na esfera do 

sonho/maravilhoso. Coppelius, o personagem estrambótico, que se encontra no limiar entre o 

mundo cotidiano e o maravilhoso, anuncia o momento de transição entre mundos, a porta para 

a ultrapassagem das fronteiras, indicando que aquele momento poderia não se encontrar na 

esfera do mundo cotidiano. 

Em sua versão de mecânico piemontês, o homem da areia continua exercendo essa 

função. Além do fato de que Coppola poderia indicar a transição para o maravilhoso 

simplesmente por se assemelhar tanto ao excêntrico Coppelius (a ponto de Natanael achar que 

eles eram a mesma pessoa), sua própria descrição o caracteriza como um ser bizarro. Coppola 

tem uma cara “nojenta”; uma detestável voz rouca e áspera; ao falar, dilata a boca com um 

sorriso feio, que também aparece como malicioso; seus olhos brilham e ele tem longas 
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pestanas grisalhas. Seu riso é áspero e desagradável e sua gargalhada é caracterizada como 

horrível e estridente. Ele é chamado de monstro por Natanael e, para completar, afirma vender 

olhos, que no final das contas descobrimos serem óculos, e que são, por sua vez, definidos 

como fantasmagóricos por Natanael.  

Quando Coppola visita Natanael pela segunda vez e espalha esses óculos sobre a 

mesa, ela passa a brilhar estranhamente, e Natanael vivencia um momento que pode ser 

interpretado como um delírio: 

 

 
Milhares de olhos piscavam convulsivamente, todos fitos em Natanael, que não 

conseguia tirar a vista da mesa; Coppola continuou espalhando óculos sobre óculos, 

todos expelindo cada vez mais cintilações e clarões que se entrecruzavam, 

projetando raios sanguíneos no peito do rapaz (Hoffmann, 2004, p. 68). 

 

 

Assim como Coppelius, vemos Coppola funcionar como figura que marca o 

momento que Natanael passa para o mundo do maravilhoso e dos sonhos. Esse mundo dos 

sonhos e os personagens ligados a ele parecem enfeitiçar Natanael, que se mostra hipnotizado. 

Como podemos ler nessa passagem, ele não consegue tirar a vista da mesa e dos olhos 

piscantes. É desse estranho personagem que Natanael compra uma luneta que também serve 

como ponte para o mundo do maravilhoso (o que também discutiremos adiante na seção 

3.3.3.3).  

 

3.3.3.2 O professor Spallanzani 

 

A descrição de Spallanzani se aproxima da caracterização de Coppelius e de 

Coppola, uma vez que descreve outro “figurão”, como podemos ver no trecho a seguir: 

 

 
Esse professor de física é um esquisitão. Baixo, rotundo, de pômulos salientes, nariz 

afilado, lábios grossos e olhinhos miúdos e penetrantes. Porém, melhor do que em 

qualquer descrição, ele aparece no Cagliostro
10

 de Chodowiecki, que figura em 

qualquer calendário de Berlim: é o próprio retrato de Spallanzani. (Hoffmann, 2004, 

p. 60). 

 

  

                                                 
10

 Tanto Spallanzani (1729-1799), quanto Cagliostro (1743-1795) foram pessoas que realmente existiram. 

Hoffmann insere com esses nomes marcas do real em seu texto, trazendo elementos externos ao texto, e os 

relaciona justamente ao homem da areia – figura central no jogo do que seria sonho e do que seria realidade 

no conto – atribuindo de certa maneira algo de real a essa figura, contribuindo, também através dessa 

estratégia, para a discussão real/sonho da narrativa. 
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Já na primeira frase podemos ler que Spallanzani é um “esquisitão”, indicando que 

ele é mais um personagem que se encontra no limiar entre os mundos. A ligação de 

Spallanzani com a esfera do maravilhoso pode ser notada não somente por sua caracterização 

como personagem estrambótico, mas também por sua união com Coppola. Spallanzani afirma 

ao seu pupilo Natanael que conhece Coppola há muito tempo, indicando uma ligação entre os 

dois. A aproximação do professor com a figura de Cagliostro só vem a reforçar o lado oculto 

de Spallanzani e sua possível relação com Coppelius, uma vez que Cagliostro foi também um 

alquimista misterioso. 

A descrição do professor Spallanzani é seguida, justamente, da menção da existência 

de Olimpia por Natanael. As duas passagens estão intimamente ligadas, pois a caracterização 

do professor como um ser desviante, que aponta para o maravilhoso, nos faz acreditar que o 

que se segue terá alguma relação com o mundo dos sonhos de Natanael, no caso, a boneca 

Olimpia. De fato, a boneca que foi construída por Spallanzani e Coppola fará Natanael viver 

uma espécie de sonho acordado.  

Quanto mais Natanael se aproxima do professor e de sua filha, maior também a sua 

aproximação do mundo do maravilhoso. Ao voltar da visita à sua cidade, Natanael encontra 

sua casa incendiada e se muda precisamente para uma casa em frente a de Spallanzani, sendo 

a última, por sinal, descrita como silenciosa e sombria. É ao trocar de casa que Natanael passa 

a observar Olimpia e a sua beleza “escultural”. Depois que Natanael começa a se relacionar 

com Olimpia, o professor continua dando sinais de ser uma figura “esquisita”. Contente com a 

interação entre os dois durante o baile, Spallanzani passa pelo casal “com um estranho sorriso 

de satisfação nos lábios” (Hoffmann, 2004, p.72), demonstra simpatia por Natanael, e convida 

o “apaixonado” a frequentar sua casa.  

É precisamente entre esse estranho sorriso dado pelo professor e o convite feito por 

ele a Natanael que lemos a já comentada passagem do final do baile de apresentação de 

Olimpia, em que o professor aparece com um aspecto fantasmagórico (2.1 – Imagens 

flutuantes e alucinantes). Nessa passagem, Spallanzani lembra detalhadamente o homem da 

areia da infância de Natanael. Os passos do professor ecoam pesadamente, assim como os 

passos do homem da areia ao vir visitar o pai do menino ecoavam. Também o adjetivo 

espectral usado para designar Spallanzani, que estava cercado de sombras tremulantes a sua 

volta, poderia ser usado para descrever a cena no escritório do pai de Natanael, em que o 

menino vê Coppelius com “rostos humanos à sua volta, rostos sem olhos” (Hoffmann, 2004, 

p.54). Essa semelhança com o homem da areia/Coppelius só vem a confirmar o seu 

envolvimento com o mundo dos sonhos de Natanael. Spallanzani figura um pouco também 
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como o senhor dos sonhos que é o homem da areia, marcando igualmente momentos de 

passagem para o maravilhoso. Sua presença no baile de apresentação de Olimpia com seu 

caráter espectral só contribui pra apontar que a festa também é marcada por momentos 

oníricos, como veremos melhor na próxima seção.    

 

3.3.3.3 A luneta de Coppola 

 

Veremos a luneta que Natanael compra de Coppola exercer influência sobre aquele 

em dois momentos distintos da narrativa, sendo que nos dois ela está associada à loucura de 

Natanael. O primeiro momento é o da paixão por Olimpia e o segundo é a passagem em que 

ele tem o último acesso de loucura, logo antes de se suicidar. Antes do uso da luneta, Natanael 

vivencia estados oníricos e momentos em que poderíamos dizer que ele se afasta da realidade, 

mas ele ainda oscila entre o que seria sua imaginação e explicações racionais. A luneta marca 

o momento em que Natanael começa a se despregar cada vez mais da realidade, descartando 

por completo explicações lógicas e se encaminhando aos poucos para a loucura. Quanto mais 

ele faz uso desse objeto, mais ele se aproxima desse estado. 

 

3.3.3.3.1 A luneta e a paixão por Olimpia 

 

Antes de usar a luneta, Natanael já havia tido a oportunidade de reparar em Olimpia. 

Depois de se mudar para a casa em frente a de seu professor, ele pôde observar, de sua janela, 

a vizinha passar o dia solitária, sentada horas e horas na mesma posição, olhando para fora em 

sua direção. Ele conseguia discernir a figura dela, mas as feições permaneciam “confusas e 

incertas” (Hoffmann, 2004, p.67). Natanael admite “que nunca tinha visto um corpo tão 

lindo”, mas “conservou-se indiferente à rígida e apática Olimpia e só ocasionalmente tirava o 

olhar do compêndio para pousá-lo fugazmente naquele vulto escultural” (Hoffmann, 2004, 

p.68). Clara permanecia sendo “a dona do seu coração” (Hoffmann, 2004, p.68).    

A primeira menção de Natanael à filha de Spallanzani, porém, é anterior a sua 

mudança. Na segunda carta que escreve para Lotario, Natanael comenta que Olimpia tinha um 

rosto lindo e angelical, mas que seu olhar era “de tal modo parado que parecia não enxergar, 

era como se estivesse dormindo de olhos abertos” (Hoffmann, 2004, p.60). Natanael acredita 

que talvez a filha do professor fosse “idiota”, e que essa deveria ser a explicação para o fato 

de que o professor mantinha a filha isolada. Hoffmann é bastante irônico nessa passagem, 

uma vez que quem pode parecer constantemente não enxergar, estar dormindo de olhos 
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abertos (sonhando) e ter um olhar diferente é o próprio Natanael. Também é irônico da parte 

do autor que Natanael enxergue Olimpia talvez como “idiota” (louca) e que acredite que por 

isso ela tenha que ficar isolada (como os loucos ficam no manicômio), pois logo será Natanael 

quem se encontrará nessa condição.  

Coppola, que, no fim das contas, queria testar a perfeição de sua boneca, contribui 

para a troca de perspectiva de Natanael. Este passa mais uma vez a enxergar um mundo 

maravilhoso dos sonhos ao observar o mundo através das lentes de Coppola. É através dessa 

perspectiva que Natanael tem acesso ao mundo maravilhoso da boneca que é mulher, é 

através dela que Natanael se apaixona por Olimpia. O objeto marca o momento da troca de 

ótica, e a partir desse instante, a cada vez que Natanael olha Olimpia através da luneta, 

encontra uma mulher mais perfeita. Em um dado momento, a boneca ganha uma vida 

fantástica própria e Natanael esquece de vez sua noiva Clara.
11

  

Após comprar a luneta de Coppola, Natanael afirma nunca ter “visto uma lente que 

aproximasse os objetos de maneira mais clara, nítida e definida” (Hoffmann, 2004, p.69). 

Também, durante o baile de apresentação de Olimpia, é a luneta que clarifica a sua visão, pois 

ele estava “ofuscado pela luz das velas” e por isso não podia distinguir perfeitamente as 

feições de Olimpia, usando a luneta de Coppola para enxergá-la melhor. Antes, quem poderia 

clarificar a visão de Natanael era a sua noiva, que buscava fazê-lo enxergar o mundo de 

maneira lógica e racional; agora ele entrega essa função a uma luneta que, por estar associada 

ao mundo do maravilhoso, só o leva mais nessa direção.
12

   

É com essa luneta, que permite enxergar de forma diversa, que Natanael pode ver 

pela primeira o rosto de Olimpia, que lhe parece lindíssimo. Os olhos da vizinha aparentavam 

ser, inicialmente, parados e mortos, “mas, olhando mais detida e cautelosamente pela luneta”, 

Natanael teve a impressão de que deles “brotavam úmidos raios de luar”, “era como se só 

agora estivessem adquirindo a faculdade de enxergar” (Hoffmann, 2004, p.69). Os olhos de 

Olimpia começaram a brilhar com cada vez mais vivacidade e “como que por força de um 

sortilégio, Natanael ficou petrificado à janela, olhando fixamente para aquela mulher 

divinamente bela” (Hoffmann, 2004, p.69).  

                                                 
11

   No conto de Hoffmann chamado A princesa Brambilla, também um personagem charlatão oferece um par de 

lentes (óculos) que permitem sair da percepção empírica pura e enxergar o maravilhoso, marcando a troca de 

perspectiva tão valorizada pelo escritor, comum em diversos de seus contos. Observação semelhante foi feita 

por Tzvetan Todorov em sua Introdução à Literatura Fantástica ao discorrer sobre o tema do olhar no autor 

(Todorov, 2007). 
12

  A luneta de Coppola proporciona um tipo de percepção que é próxima da descrição de uma alucinação tal 

como definida pela psicopatologia. Ver por exemplo Dalgalarrondo, 2000. 
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Natanael passa, a partir desse instante, a viver uma paixão intensa e “ardente” por 

Olimpia – note-se que a intensidade e calor que qualificam sua paixão são, como expusemos, 

marcas características das experiências oníricas vividas pelo personagem ao longo do conto. 

Quando Natanael não consegue ver Olimpia, fica “desesperado e consumido pela saudade e 

pelo desejo ardente” (Hoffmann, 2004, p.70). Durante o baile, ao observar Olimpia pela 

luneta, Natanael pode perceber “com que volúpia ela olhava para ele” (Hoffmann, 2004, 

p.71). É “com o coração também ardendo de paixão” que Natanael enlaça Olimpia e começa a 

dançar com ela (Hoffmann, 2004, p.72). Ao ler seus escritos para Olimpia, o olhar dela “ia se 

tornando cada vez mais ardente, cada vez mais cheio de vida” (Hoffmann, 2004, p.75). 

Podemos ver, assim, Natanael consumido pelo fogo, pelo calor de sua paixão. Ele 

está tão envolvido pela magia da luneta e por todo o mundo maravilhoso que age sobre ele 

que esquece tudo mais, vai afastando-se da realidade. Apesar de Olimpia só falar “ah, ah, ah”, 

ele não percebe que existe algo errado com ela e, sem saber, considera uma boneca “a rainha 

da festa” (Hoffmann, 2004, p.71). 

A luneta de Coppola e a paixão por Olimpia fazem Natanael ir se desprendendo da 

realidade desde o princípio, mas inicialmente ele ainda oscila entre o mundo de sua 

imaginação e a realidade cotidiana. Assim que Natanael usa a luneta pela primeira vez, fica 

“vidrado” em Olimpia e já esquece “totalmente o oculista” que lhe vendera as lentes e que 

esperava o pagamento (Hoffmann, 2004, p.69). Teve que ser “despertado” (para usar o 

mesmo termo do autor) pelos passos e pela tosse de Coppola. Natanael mostra que ainda está 

em condições de tirar conclusões racionais de situações, uma vez que elocubra sobre o motivo 

de Coppola ter saído de sua casa gargalhando, e chega à conclusão de que ele teria agido 

dessa forma por Natanael ter pago caro pela luneta. 

Já na chegada de Coppola ao apartamento de Natanael com as lentes que vendia, 

antes mesmo de o estudante chegar a utilizar a luneta que iria comprar, encontramos 

elementos no conto que indicam um afastamento de Natanael da realidade cotidiana e dos 

elementos que a representam, como sua noiva Clara. No instante de entrada do oculista para a 

venda da luneta, Natanael estava escrevendo uma carta para Clara, e essa ação é interrompida 

no exato momento em que Coppola entra em cena. Depois da compra da luneta, a carta não 

volta a ser escrita, pois ao tentar retomá-la Natanael olha de relance para Olimpia e “como 

que impelido por uma força irresistível” se levanta, pega a luneta e não consegue “tirar os 

olhos da imagem fascinante daquela mulher” (Hoffmann, 2004, p.70). Novamente, Natanael 

precisa ser resgatado por alguém para voltar à realidade. Dessa vez quem desempenha esse 

papel é Siegmund, que vem chamá-lo para a aula de Spallanzani. 
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Vemos que antes do uso da luneta, Natanael já observava Olimpia, mas ele ainda se 

lembrava de Clara. Contudo, a partir da segunda olhada pela luneta, “a imagem de Clara” se 

apaga “completamente em seu coração” (Hoffmann, 2004, p.70). Natanael vai se 

desprendendo do mundo exterior e passa a viver cada vez mais o mundo interior dos sonhos e 

da imaginação e sua paixão por Olimpia, a única coisa em que ele ainda pensa. 

A oscilação que observávamos anteriormente entre a realidade cotidiana e o mundo 

dos sonhos deixa, aos poucos, de existir. Natanael não ouve mais ninguém, nem os amigos. 

Nenhuma pessoa o convence de que há algo estranho em sua percepção. Natanael não 

consegue mais ter senso crítico em relação a Olimpia e abandona inteiramente alguns 

elementos que pertenciam à sua realidade, como a mãe, Clara e Lotario: “Tinha esquecido 

completamente que neste mundo havia uma Clara, a quem ele amara outrora; e sua mãe, e 

Lotario” (Hoffmann, 2004, p.75). Também ao resolver casar com Olimpia, procura o anel, 

que deveria ser de Clara, para entregar a sua nova amada, jogando as cartas de Clara e Lotario 

com indiferença no chão, o que mostra, mais uma vez, que os que faziam parte de sua 

realidade anteriormente nada mais importam. O próprio texto indica que Natanael está em 

outro mundo:  

 

 
Por mais que estivesse perdido em outro mundo, Natanael finalmente notou que a 

casa de Spallanzani estava consideravelmente mais escura; olhando à sua volta, 

constatou com grande susto que as duas últimas velas ainda acesas no salão deserto 

se apagariam em breve. Fazia tempo que a música e o baile haviam cessado 

(Hoffmann, 2004, p.72/3. Grifo nosso).  

 

 

Diante da grande diferença entre seu modo de ver Olimpia e o das outras pessoas a 

seu redor, Natanael começa a criar explicações para si mesmo para tal fato, de forma a 

mostrar que os outros é que não eram capazes de enxergar a magnificência daquela mulher. 

Quando, após o baile, o comentário geral era o de que Olimpia deveria ter uma “estupidez 

incurável”, e de que com isso estava explicado “por que Spallanzani a tinha mantido reclusa 

durante tanto tempo” (Hoffmann, 2004, p.73), Natanael, que anteriormente, como já 

mencionamos, tinha a mesma opinião, se coloca de forma diferente, afirmando que era a 

própria estupidez dessa gente “que a impedia de reconhecer o espírito profundo e esplêndido 

de Olimpia” (Hoffmann, 2004, p.73).  

Natanael acredita que apenas ele, por conta de seu espírito poético, estaria aberto 

para essa experiência com Olimpia. Aos olhos de Natanael, Olimpia tem um espírito 

profundo. Para ele, existe uma harmonia entre o espírito dele e o dela e, “com relação aos seus 
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trabalhos e ao seu gênio poético, ela expressa sentimentos idênticos aos que ele cultivava no 

fundo do coração, como se falasse com a sua própria voz interior” (Hoffmann, 2004, p.75). 

Para Natanael, Olimpia simplesmente não se entrega “a conversas triviais, como costumam 

fazer os espíritos vazios”; ela “é de poucas palavras”, que “são genuínos hieróglifos do mundo 

interior do amor e do conhecimento elevado da vida espiritual” (Hoffmann, 2004, p.74). 

Hoffmann ironiza novamente ao propor através das palavras de seu narrador que Natanael 

tinha “momentos mais lúcidos e sóbrios” (Hoffmann, 2004, p.75). A ironia vem do fato de 

que nesses momentos, Natanael se perguntava sim sobre a passividade e o mutismo de 

Olimpia, mas chegava à conclusão de que as palavras de nada servem e de que o “olhar 

paradisíaco” de Olimpia podia dizer “mais do que qualquer idioma” (Hoffmann, 2004, p.75).  

A paixão que sente por Olimpia coloca Natanael em tal “estado de ânimo” que ele 

deixa de dar ouvidos a Siegmund. Este tenta alertá-lo de que ele estaria trilhando o mau 

caminho, mas, depois de ouvir de Natanael que haveria um duelo entre eles caso o amigo se 

interessasse também por Olimpia, acaba desistindo de “discutir o objeto do afeto de um 

homem apaixonado” (Hoffmann, 2004, p.74). 

Como comentamos, nesse estágio de paixão por Olimpia, Natanael não oscila mais 

entre o seu mundo dos sonhos e explicações racionais; ele passa a incorporar tudo a esse 

estado onírico em que se encontra. Duas passagens são especialmente interessantes para 

mostrar como isso ocorre. A primeira é no momento em que Natanael resolve dançar com 

Olimpia, pega na mão dela e sente que é “fria a ponto de lhe provocar um tétrico calafrio” 

(Hoffmann, 2004, p.72). Ao invés de estranhar esse fato, Natanael olha nos olhos de Olimpia 

e “naquele instante” a “gélida mão” de Olimpia começa “a pulsar e o ardente sangue da vida” 

passa a “correr em suas veias” (Hoffmann, 2004, p.72). Também ao beijar Olimpia, Natanael 

percebe que seus lábios eram gelados. Por um instante “a lenda da noiva morta lhe invadiu 

repentinamente o pensamento”, mas ele não dá atenção a isso e com “seus lábios febris” beija 

Olimpia e os lábios da boneca se aquecem e ganham vida (Hoffmann, 2004, p.72). 

O estado em que Natanael se encontra faz até com que experiências comuns se 

revistam de um caráter onírico, que só fazem parte da experiência dele. Podemos ver isso no 

trecho em que Natanael quer tirar Olimpia para dançar e não sabe bem como convidá-la, 

então “sem que ele soubesse dizer como aconteceu, mal iniciada a dança estava postado bem 

junto de Olimpia, que ainda não tinha parceiro, e, quase incapaz de balbuciar uma palavra, 

segurou-lhe a mão” (Hoffmann, 2004, p.71/2). O que ocorre com Natanael é uma experiência 

comum em sonhos. Assim como pode acontecer quando sonhamos, Natanael de repente se 

encontra em um lugar, sem saber exatamente como chegou ali – no caso ao lado de Olimpia. 
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O caráter onírico dessa festa ainda é ressaltado pela imagem do professor no final do baile, 

imagem que se assemelha a um sonho e que, como já comentado, relaciona-se ao caráter 

predominantemente visual dos sonhos e suas imagens flutuantes e alucinantes (2.1). 

 

3.3.3.3.2 A luneta e o olhar para Clara 

 

O segundo momento em que podemos observar a luneta agir de forma decisiva sobre 

Natanael é durante um passeio com sua noiva Clara, após a sua recuperação do ataque de 

loucura que teve depois de descobrir que Olimpia era uma boneca, ataque esse que o fez ser 

internado em um manicômio. 

Durante o passeio, Clara e Natanael resolvem subir no alto da torre da cidade e, 

quando estão lá em cima, Clara aponta para um arbusto. Natanael resolve olhar o arbusto 

através da luneta de Coppola, que estava guardada em seu bolso, mas Clara se encontra na 

frente das lentes. Ao observá-la através das lentes, Natanael tem um novo acesso de loucura, 

parecido com o que teve anteriormente, e tenta jogar Clara do alto da torre; não conseguindo, 

acaba se jogando, ele mesmo, lá de cima. 

Novamente podemos ver a luneta de Coppola modificar a visão de Natanael e marcar 

a passagem do personagem para o que aqui entendemos como o mais elevado dos estados 

oníricos: a loucura. No caso da paixão por Olimpia, vimos Natanael se desprender 

gradativamente da realidade com a ajuda da luneta; já na cena da torre, a luneta tem uma ação 

rápida e decisiva. 

 

3.3.3.4 Trauma 

 

Vimos que o trauma pode funcionar, em Hoffmann, como fronteira do agir racional 

de seus personagens (Mücke, 2007). Como pudemos observar, a transição para a loucura e o 

afastamento completo da esfera do racional ocorre aos poucos no conto, e os personagens e 

objetos ligados ao trauma de Natanael ajudam nessa transição (Coppelius/Coppola e, por 

extensão, o professor Spallanzani, assim como a luneta de Coppola e Olimpia).  

Nos diversos momentos em que Natanael entra em contato com esses personagens, o 

choque e o trauma estão presentes, seja devido aos olhos arrancados (como quando ele 

encontra com Coppola, que afirma vender olhos, ocasião em que Natanael tem um delírio 

com olhos piscantes em cima de uma mesa), seja por conta da intensidade dessas situações, 

que, como pudemos expor, está ligada ao trauma nos contos do autor. Esse contato com o 



59 

trauma faz com que o personagem saia da esfera do racional, acesse uma ordem imaginária, 

experimentando delírios, alucinações e, por fim, a loucura. 

 

3.3.4 SONHO E PRESSÁGIO 

 

Podemos dizer que o caráter onírico das experiências vividas por Natanael é 

reafirmado por uma característica muito marcante: seu misterioso poder de anunciar eventos 

futuros. A ideia de que os sonhos podem conter presságios e revelar o destino é muito popular 

e é amplamente aceita em inúmeras culturas (Reck, 2005). No conto de Hoffmann, as 

vivências oníricas de Natanael, em todos os seus graus, parecem apontar para um destino 

trágico e inescapável, que atormenta o personagem.  

O envolvimento de Natanael com esse mundo dos sonhos marcado pelos presságios 

faz com que o personagem seja constantemente rotulado como um homem “místico”. 

Quando, por exemplo, ele visita a sua cidade natal, o seu suposto misticismo está acentuado. 

O narrador chega a afirmar que para Natanael “tudo, a própria vida se reduzia a sonhos e 

pressentimentos” e que, segundo o personagem, ninguém poderia se imaginar livre, qualquer 

um não passaria “de um joguete nas mãos de cruéis e misteriosos poderes” aos quais seria 

“inútil opor resistência” não restando “senão sujeitar-se humildemente aos desígnios do 

destino” (Hoffmann, 2004, p.63/4). 

Clara se irrita enormemente com o comportamento de Natanael ao visitá-la, pois seu 

noivo não fala de outra coisa, sempre voltando ao seu pressentimento de que Coppelius 

destruiria a felicidade deles. Clara chega a ficar feliz quando Natanael está ocupado 

escrevendo o poema, pois assim ele “não ia atormentá-la com sonhos e presságios (Hoffmann, 

2004, p.65). Natanael e Clara “foram se afastando cada vez mais” (Hoffmann, 2004, p.65), 

Natanael se irritava “com o temperamento frio e vulgar” dela (Hoffmann, 2004, p.64) e Clara 

não aguentava mais aquele “misticismo lúgubre, obscuro e maçante do noivo” (Hoffmann, 

2004, p.65). 

O presságio de Natanael acaba, entretanto, se cumprindo, seja pelo simples fato de 

ele acreditar tão fortemente que Coppelius fosse o “Princípio do Mal” e que forças do mal 

estariam agindo sobre ele que sua própria crença tenha acabado por tornar seu pressentimento 

concreto (como Clara afirmava tão insistentemente que poderia acontecer), seja porque forças 

do mal realmente estivessem agindo sobre Natanael. Fato é que podemos ver o casal ir se 

separando cada vez mais por influência dessas forças.   
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Veremos na próxima seção como exatamente as diversas experiências de Natanael 

permeadas pelo maravilhoso comportam presságios obscuros sobre seu futuro. Primeiramente, 

veremos como Natanael reconhece os personagens Coppelius e Coppola como seres 

demoníacos e anunciadores de seu trágico destino. Em seguida, buscaremos mostrar como o 

poema de Natanael se assemelha a um sonho, tanto por conta das suas imagens, como por 

conta de seu caráter pressagiador. Por fim, veremos outros elementos no conto que mostram 

como Natanael pressagia o seu destino.  

 

3.3.4.1 Coppelius, Coppola e o fatalismo 

 

As figuras de Coppelius e Coppola funcionam como anúncio da maldição da vida de 

Natanael. Por conta da semelhança entre os personagens, Natanael identifica a figura de 

Coppelius na nova personificação de sua maldição e deseja vingar a morte de seu pai 

enfrentando Coppola. Natanael reconhece essa maldição pairando sobre ele desde a primeira 

página da história, quando anuncia na passagem já apontada: “negros presságios de um 

destino horrendo e ameaçador pesam sobre mim qual nuvens sombrias, impenetráveis à 

benevolência de um raio de sol” (Hoffmann, 2004, p.50).  

Na seção 3.3.2 deste capítulo, apontamos algumas características que marcam a 

separação entre a realidade cotidiana e o mundo dos sonhos, e, na seção 3.3.2.3 mais 

especificamente, destacamos a fumaça, o vapor e as nuvens como elementos que 

acompanham as cenas do homem da areia ou aquelas em que este exerce algum tipo de 

influência sobre Natanael. As nuvens, especialmente, marcam os momentos em que o destino 

e a má sorte de Natanael são anunciados. “As primeiras nuvens sombrias entraram” na vida de 

Clara, quando Natanael deixa a sua cidade para ir estudar, já indicando que algo negativo iria 

acontecer por lá (Hoffmann, 2004, p.63). Ao escutar o poema lido por Natanael, Clara sente 

que “as nuvens se tornaram ainda mais escuras”, mostrando o quanto aquelas forças do mal 

estavam exercendo influência sobre Natanael (Hoffmann, 2004, p.66). 

Como havíamos adiantado brevemente na primeira seção deste capítulo, o fatalismo 

é uma das formas de o maravilhoso entrar nas histórias de Hoffmann. Na situação de 

Natanael, é a dupla Coppelius/Coppola que introduz o fatalismo no conto “O homem da 

areia”. Como pudemos expor anteriormente, o fatalismo funciona em Hoffmann como uma 

das formas de se separar o mundo real do maravilhoso, indicando desarmonia, e pode ser 

comparado ao “destino” da antiguidade clássica (Pikulik, 1987). Natanael estaria exposto a 

uma força estranha e hostil, ele estaria fadado à ruína. Natanael não só reconhece sua 
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maldição de início, como continua anunciando-a, como quando afirma que o monstro 

Coppelius semeia “tanto a” ruína “temporal como a eterna” (Hoffmann, 2004, p.54). Depois 

da cena do escritório, ele afirma em mesmo tom – em trecho já apresentado – que “uma 

lúgubre fatalidade cobriu a minha existência com um denso véu de nuvens turvas, o qual 

talvez só na morte eu consiga romper” (Hoffmann, 2004, p.55). Também após narrar a trágica 

morte de seu pai, ele relata que a reaparição de Coppelius na forma de vendedor de 

barômetros “não pode pressagiar senão desgraça, muita desgraça” (Hoffmann, 2004, p.56).  

Natanael talvez não estivesse errado ao anunciar desgraça em sua vida, pois, como 

mostramos, seu presságio se concretiza. Diversos sinais mostram que as forças do mal 

realmente poderiam estar agindo sobre ele. Com o aparecimento de Coppola, Natanael 

acredita que coisas adversas vão acontecer e, de fato, logo que volta da visita à sua cidade, sua 

casa havia sido incendiada. Novamente vemos um imóvel queimado, paredes enegrecidas, 

lembrando a cena da explosão que levou à morte do pai de Natanael, que, por sua vez, está 

ligada ao trauma do personagem. Como observamos, a mudança de Natanael para as 

proximidades de seu professor, por conta do incêndio, só o aproximam do mundo do 

maravilhoso e da realização de seu trágico destino, levando a entender que o incêndio não 

teria sido ocasional, e sim mais uma ação dessas forças do mal. 

A culpa de Natanael estar tão envolvido com seu misticismo ao chegar a sua cidade 

para visitar a família é justamente do personagem Coppola, uma vez que “Coppola, o 

repulsivo vendedor de barômetros, exercera uma influência assaz perturbadora em sua vida” 

(Hoffmann, 2004, p.63). Todos notam a mudança de comportamento de Natanael, que se 

entregava “a lôbregos devaneios” e estava com “um comportamento estranho”, adjetivo que 

vimos indicar uma conexão com o maravilhoso (Hoffmann, 2004, p.63).  

Essas figuras que representam as forças do mal agindo sobre Natanael, além de 

indicarem a desgraça do personagem e a passagem para o maravilhoso, mostram a conexão do 

maravilhoso com o demoníaco no conto, sendo muitas vezes caracterizadas como diabólicas. 

Como já comentado, Coppelius “ria diabolicamente” (Hoffmann, 2004, p.53) ao incomodar as 

crianças, além de ser chamado de “maldito Satanás” e de “diabólico” por Natanael 

(Hoffmann, 2004, p.56). Ele é o demônio que Natanael acredita que arruinaria sua felicidade 

no amor. Coppola também é chamado de Satanás por Spallanzani, que por sinal é 

caracterizado como “charlatão, besta infernal” (Hoffmann, 2004, p.76). A caracterização 

desses personagens como demoníacos e como marca de que forças do mal estariam agindo 

sobre Natanael e levando-o a um destino terrível contribuem, a nosso ver, para o que Heimes 

chamou de poética do sonho demonizada em Hoffmann (Heimes, 2009, p.557), uma vez que 
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esses personagens representam o mundo dos sonhos e da imaginação e, ao mesmo tempo, são 

seres diabólicos, ligados ao fatalismo e à destruição de Natanael. 

 

3.3.4.2 O poema como sonho 

 

Natanael tem a ideia para escrever seu poema quando está visitando sua noiva e isso 

ocorre, como mencionado, justamente no momento em que está muito envolvido com sonhos 

e presságios. As imagens do poema de Natanael se assemelham a imagens oníricas e, como 

comentado, estão cheias de imagens de fogo e intensidade, que lembram seu trauma. Elas 

parecem cenas de pesadelo: os olhos de Clara saltam das órbitas sangrando, Natanael é jogado 

em um círculo de fogo, e assim por diante. Para completar a semelhança com um sonho, 

vimos também que as imagens criadas por Natanael para o poema se assemelham às imagens 

de pesadelo da cena no escritório do pai. 

No poema, que parece um sonho pressagiador, – inclusive Natanael diz que a ideia 

do poema vem de seu presságio – Natanael antecipa vários acontecimentos que poderemos 

ver ocorrer mais adiante na narrativa. O grande acontecimento que é pressagiado é a sua 

separação de Clara, que no poema vem representado por “uma negra mão” invadindo a 

existência de Natanael e de Clara, “destroçando toda e qualquer alegria” (Hoffmann, 2004, 

p.65).  

Natanael reconhece também nesse poema que está preso a um círculo de fogo, do 

qual não pode sair. Vimos que esse círculo pode simbolizar o mundo da imaginação e dos 

sonhos, do qual Natanael não consegue se desvincular. Acrescento, neste momento, que, no 

poema, quem o joga nesse círculo é nada mais nada menos do que Coppelius – ou o homem 

da areia, o responsável pelos sonhos e pela imaginação e pelo destino trágico de Natanael. 

Estando preso a esse círculo, não consegue ver que Coppelius o engana, o ilude, o faz 

acreditar em coisas que não são verdade – como o faria o diabo. Não é arrancando os olhos de 

Clara no altar, como Natanael coloca no poema, que Coppelius destrói a felicidade do casal. 

No poema, embora Natanael não consiga ver, Clara continua preservando os olhos. É 

justamente o fato de Natanael não conseguir mais distinguir imaginação de realidade, 

enlouquecendo e se matando por consequência disso tudo – situações causadas pelo homem 

da areia, que o aprisionou nesse mundo –, que faz com que o casal, como podemos observar, 

se separe aos poucos e, no fim, definitivamente. Esse círculo de fogo que aparece no poema 

volta nos momentos de loucura de Natanael, representando seu total desprendimento da 

realidade. Natanael, que desde o começo da história já aponta para um destino trágico, 
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assinala em seu poema, como mencionado, que não poderá ficar com Clara e que é a morte 

que o espera no lugar daquela.  

Além de conseguir enxergar a sua separação de Clara e a condição que o levará a 

essa separação, culminando na morte, Natanael antecipa outros momentos posteriores do 

conto em seu poema. 

Apesar de não serem explicitamente mencionados, alguns acontecimentos relativos à 

sua vivência com Olimpia são adiantados no poema. Nele, os olhos de Clara são arrancados 

por Coppelius, logo no momento em que Natanael e Clara iriam se casar, e “saltam no peito 

de Natanael, ardendo e crepitando como chispas sangrentas” (Hoffmann, 2004, p.65). 

Também o casamento de Natanael e Olimpia é impedido por um momento semelhante, pois 

quando Natanael está com o anel de noivado no bolso, indo propor o casamento a Olimpia, 

ele se depara com a boneca sem olhos, uma vez que estes haviam sido arrancados pelo 

professor Spallanzani. Os olhos, que estavam cobertos de sangue por conta da briga entre o 

professor e Coppola pela boneca, são lançados por Spallanzani contra o peito de Natanael. 

Também o fato de os olhos crepitarem como chispas é um adiantamento, mas dessa vez da 

cena no alto da torre, em que Natanael vê olhos faiscantes. 

O fim do poema, em que Natanael vê a morte no lugar de Clara, pressagia tanto a 

morte sendo o fim de Natanael, quanto o fato de que ele terá uma noiva morta, ou seja, 

pressagia sua relação com Olimpia e a troca de Clara por uma boneca. Em outro momento, 

essa imagem da noiva morta invade os pensamentos de Natanael e o enche de terror por um 

instante, como observamos ao tratarmos de sua paixão por Olimpia. Talvez essa imagem o 

encha de pavor por ser algo que, na verdade, ele já tinha visto no poema; ele estaria 

revivescendo aquela situação horrível e, de certa forma, lembrando-se do presságio e do seu 

fim. Essa poderia ser uma maneira de Natanael reconhecer que estava apaixonado por um ser 

sem vida, mas nesse momento ele não tem mais nenhum senso crítico em relação à sua 

amada. Sobre as inúmeras revivescências de Natanael, trataremos melhor na seção 3.3.6.  

Ainda em relação à morte no poema, vemos essa figura sorrir para Natanael. No final 

do conto, quem assume essa função de sorrir para Natanael com a chegada de sua morte é 

Coppelius, que, rindo, deixa subentendido que Natanael vai se jogar da torre ao dizer às 

pessoas ao redor que o rapaz desceria por ele mesmo lá de cima. 
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3.3.4.3 Outros elementos 

 

Gostaríamos ainda de ressaltar outros três momentos na narrativa em que Natanael 

prevê seu destino, ou antecipa situações. 

Ao ser visitado por Coppola, Natanael tem um delírio, e, nessa condição, ele também 

pode prever situações posteriores. Natanael vê, durante essa experiência, milhares de olhos 

fitos nele, assim como raios sanguíneos sendo projetados em seu peito. Ele vai reviver essas 

situações no momento da briga de Coppola e Spallanzani por Olimpia, uma vez que nessa 

cena os olhos arrancados de Olimpia olham para ele fixamente e depois esses olhos 

ensanguentados, como mencionado anteriormente, são lançados sobre seu peito, como a 

direção dos raios indicam. 

Logo após essa visita de Coppola a Natanael, este ouve um suspiro de moribundo no 

quarto, mas, em seguida, se dá conta de que o suspiro é dele mesmo. Ele fica assustado e diz 

que Clara tem razão ao considerá-lo um “visionário incorrigível”, embora continue achando 

que aquilo, de qualquer forma, era estranho (Hoffmann, 2004, p.70). Mais uma vez é como se 

Natanael estivesse tendo pressentimentos sobre a própria morte. O suspiro de Natanael vem 

logo após o pensamento de que teria pago caro pela luneta que comprara de Coppola. 

Natanael estava certo em se preocupar dessa forma por ter pago caro a Coppelius e por ter a 

intuição de que alguma coisa estava errada. Ele apenas não via ao certo que ele havia pago 

caro, não por ter dado muito dinheiro a Coppola, e sim porque, ao fazer a compra, ele estava 

de certa forma entregando a sua lucidez e a sua vida àquele homem.  

No primeiro sonho de Natanael de que tratamos, aquele no escritório do pai, 

Natanael também já prevê cenas posteriores. Para começar, ele enxerga rostos sem olhos, 

apenas com buracos negros no lugar deles, assim como depois enxergará Olimpia sem olhos, 

com duas negras cavidades onde aqueles deveriam estar, durante a briga de Coppola e 

Spallanzani. Nesse mesmo sonho, Coppelius torce o corpo de Natanael, assim como 

posteriormente Natanael verá o corpo de Olimpia ser torcido por Coppola em sua disputa por 

ela com o professor de física. Ficamos sem saber, porém, se Coppola realmente torce o corpo 

de Olimpia, e se ela efetivamente pode ser vista sem olhos, ou se isso já faz parte da 

imaginação de Natanael, que estaria deixando seus sonhos invadirem o mundo exterior da 

realidade cotidiana.  
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3.3.5 OSCILAÇÃO ENTRE OS MUNDOS  

 

A dúvida sobre o que pertenceria ao mundo dos sonhos e da imaginação de Natanael 

e o que poderia ser atribuído ao mundo exterior representado no conto pode atingir tanto o 

leitor quanto os personagens de “O homem da areia”. Esse jogo do autor perpassa o conto 

inteiro, e as experiências oníricas de Natanael contribuem para essa situação, assim como a 

constante contraposição das visões de Clara e de Natanael, que ora jogam o leitor para um 

lado, ora para o outro, e que em certos momentos mudam a visão do leitor e dos próprios 

personagens. O fato de não podermos decidir se o que ocorre com Natanael é real ou ilusório 

é o que define esse conto como uma narrativa fantástica, de acordo com os critérios 

estabelecidos por Tzvetan Todorov (2007). Segundo o teórico, se, num mundo que é 

representado como sendo o nosso, nos deparamos com acontecimentos sobrenaturais, logo 

que não podem ser explicados pelas nossas leis naturais, temos que optar por aqueles 

acontecimentos serem uma ilusão de sentidos, produtos da imaginação ou um sonho, ou 

aceitarmos que aquilo ocorreu, mas que as leis que regem a realidade onde isso ocorreu nos 

são desconhecidas. A dúvida acomete tanto os personagens como os leitores, que acabam 

sendo envolvidos no mundo dos personagens. O gênero fantástico é definido justamente pela 

incerteza, pela hesitação; se pudermos escolher por uma ou por outra opção entre as acima 

referidas, saímos desse gênero para entrarmos em gêneros vizinhos (Todorov, 2007).
13

 

Analisaremos, a seguir, de que modo a oscilação entre experiências de mundo 

diferentes é capaz de criar a dúvida sobre o que é real e o que é imaginário no conto. Faremos 

isto, em primeiro lugar, segundo a perspectiva dos personagens e, em seguida, veremos 

algumas estratégias do autor para colocar também o leitor do texto nessa posição de incerteza. 

 

3.3.5.1 Os personagens 

 

A primeira passagem que gostaríamos de comentar é a cena no escritório do pai, 

trecho da primeira carta de Natanael, que, como já adiantamos, poderia ser interpretada como 

um pesadelo. As imagens representadas nesse trecho são dignas dos piores dos pesadelos. O 

rosto do pai desfigurado sobre o fogo, se assemelhando a uma máscara diabólica repugnante, 

                                                 
13

 Todorov usa como exemplo para narrativa fantástica onde ocorre hesitação entre real e imaginário o já citado 

conto de Hoffmann A Princesa Brambilla. Vemos, de forma muito semelhante ao conto que estamos 

trabalhando, o personagem Giglio Fava passar por acontecimentos “estranhos e incompreensíveis”, ser acusado 

de estar louco e ficar na dúvida se “o que o cerca é ou não produto da imaginação”, fazendo com que o leitor 

compartilhe dessa incerteza (Todorov, 2007, p.42). 
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e rostos humanos flutuando com esferas negras no lugar dos olhos são cenas muito 

assustadoras. Para completar, Natanael ainda é ameaçado de ter os olhos arrancados e, como 

isso não foi possível, o menino tem o corpo brutalmente retorcido por uma figura 

amedrontadora.  

O caráter fantástico dos acontecimentos já indica uma possível interpretação de que 

tudo o que foi descrito nesse trecho seria apenas imaginação do pequeno Natanael. Vemos 

objetos e pessoas receberem um aspecto fantástico, como é o caso do armário que é 

transformado em um nicho com um fogareiro. Também seu pai, figura próxima, da esfera 

familiar, tem o rosto desfigurado ao se aproximar do fogo, passando a ter um aspecto 

diabólico. Para completar, o que segue a descrição dessas cenas é o acordar do menino no 

colo da mãe, o que poderia indicar que ele estaria acordando de um pesadelo, e não de uma 

doença provocada pelos maus-tratos de Coppelius, como Natanael indica na carta que escreve 

a Lotario. Ou, se ele de fato esteve doente e com febre altíssima, como afirma, o episódio 

narrado poderia ter sido ainda resultado de um delírio febril, estado em que nos afastamos do 

consciente, e, por conseguinte, um desses estados que, em Hoffmann, estão associados aos 

sonhos.  

Outra indicação de que Natanael estaria saindo do mundo dos sonhos e voltando para 

a realidade depois dessa cena é o fato de que ele afirma que “um sopro cálido e suave” teria 

acariciado o rosto dele, fazendo com que ele acordasse, “como que retornado do sono da 

morte” (Hoffmann, 2004, p.55).  

Na terceira carta do conto, ou seja, na segunda carta escrita por Natanael, o 

personagem já se expressa de forma menos tempestuosa em relação à primeira carta, em que 

ele parece mais envolvido com o mundo de sua imaginação. Natanael não responde a carta a 

Clara e sim a Lotario, que deveria ter sido seu real interlocutor, e, se referindo à sua noiva, 

escreve: “é inacreditável que um espírito tão doce e alegre, a brilhar como um sonho adorável 

naqueles olhos infantis, seja capaz de estabelecer distinções tão sutis e escolásticas” 

(Hoffmann, 2004, p.60). Natanael põe parte da culpa da forma como Clara reage à questão em 

Lotario, imaginando que ele provavelmente deve ter dado a ela “lições de lógica, já que ela 

tudo filtra, seleciona e aprimora” (Hoffmann, 2004, p.60). A maneira como Natanael 

caracteriza a reação de Clara poderia ser entendida como uma definição da forma de pensar 

dela e evidencia uma visão de mundo iluminista que seria compartilhada por Clara. 

Esse jeito de observar o mundo, porém, influencia Natanael por um momento. Ao 

lermos sua segunda carta, podemos ver que a proposta de Clara – de que Natanael deveria 

encarar as coisas de modo diferente para que os fantasmas que o assombram desaparecessem 
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– começa de fato a provocar efeitos. Natanael parece começar a se afastar do mundo dos 

sonhos e do maravilhoso e perceber as coisas de maneira mais próxima à visão de Clara. Ele, 

que anteriormente tinha afirmado que não tinha dúvida de que Coppola era Coppelius, pois 

“conquanto ele estivesse com roupa diferente” ele trazia “a sua imagem e as suas feições 

profundamente gravadas na memória, de modo que não” haveria “possibilidade de erro” 

(Hoffmann, 2004, p.57), começa a separar as coisas e afirma que Coppola não tem nada a ver 

com Coppelius. 

 

 
Sou aluno de um recém-chegado professor de física, que tem o mesmo nome do 

famoso naturalista Spallanzani e é igualmente de origem italiana. Ele conhece 

Coppola há muitos anos, cuja pronúncia, aliás, é tipicamente piemontesa. Já 

Coppelius era alemão, conquanto, ao que me parece, não dos mais genuínos. Mesmo 

assim não estou muito tranquilo. Por mais que tu e Clara me tomem por um lúgubre 

sonhador, não consigo me livrar da impressão que a maldita cara de Coppelius 

provoca em mim. Ainda bem que ele saiu da cidade, segundo me informou 

Spallanzani (Hoffmann, 2004, p.60). 

 

 

O “sombrio sonhador”, como ele acaba se caracterizando, parece, por um lado, estar 

se fechando para a sua percepção para além da empírica, e, dessa forma, o mundo estaria 

começando também a se apresentar para ele de maneira cotidiana. Por outro lado podemos ver 

que em sua explicação resta ainda um pouco de dúvida. Natanael tenta se acalmar em relação 

a sua situação, procurando racionalizar a questão. O primeiro motivo que ele encontra para 

não se preocupar mais tanto é o fato de que seu professor Spallanzani conhece Coppola há 

anos, não podendo este, por isso, ser Coppelius. O segundo é que Coppola é italiano e isso 

pode ser percebido em seu sotaque, sendo que Coppelius era alemão. O terceiro é que 

Coppelius não está mais na cidade, e isso ele sabe graças ao seu professor de física. Contudo, 

essas informações não parecem suficientes para acalmar Natanael, que se questiona, por 

exemplo, se Coppelius seria “genuinamente alemão”. Por último ainda, a afirmação de que 

Coppelius saiu da cidade vem acrescentada de “segundo me informou Spallanzani”, logo a 

certeza não existe nessa afirmação, que depende da fidedignidade da fonte. Uma coisa, porém, 

é certa: Natanael afirma que a imagem de Coppelius ainda lhe faz mal, continuando a 

significar uma ameaça. 

No que diz respeito ao protagonista, ao lermos a carta, temos a sensação de que seu 

juízo, pelo menos no momento em que a escreve, está recuperado, ele parece ver o mundo de 

maneira mais racional, apesar de confessar que ficou de mau humor com a carta 

“espantosamente sensível” de Clara (Hoffmann, 2004, p.61).  
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Podemos observar, porém, uma indicação, por conta do autor, de que Natanael será 

novamente envolvido pelo mundo dos sonhos e do maravilhoso no futuro. Natanael se baseia 

nas informações de seu professor de física para procurar dar explicações racionais a certas 

situações e assim tentar afastar o seu medo, mas podemos extrair conclusões da descrição do 

professor que indicam que ele não é um sujeito dos mais confiáveis, pelo contrário, um 

conluio do professor com o homem da areia se mostra bem mais provável. Natanael, que 

parecia estar esclarecendo a sua situação com as informações do professor, se encontra, na 

verdade, se envolvendo mais e mais com o mundo maravilhoso. Hoffmann nos dá, no início 

da segunda carta de Natanael, a sensação de que o sonhador poderia ser salvo, mas logo em 

seguida já inclui elementos em seu texto que indicam outro caminho/destino para o 

personagem. Esse jogo é comum no autor, que costuma indicar a solução de uma situação, 

para logo em seguida torná-la mais complexa. 

Natanael, apesar de não completamente convencido, se mostra influenciado pela 

visão de Clara ao ler a carta da noiva, assim como veremos Clara ser influenciada pela visão 

de Natanael ao ler a sua carta. Acreditamos que a intensidade e as imagens de fogo que fazem 

parte dos relatos de Natanael tenham contribuído para envolver Clara em suas emoções e seu 

trauma. Como exposto anteriormente, as imagens de fogo nos contos de Hoffmann estão 

ligadas à estética de trauma de seus escritos e contribuem para transmitir sensações fortes 

sentidas por personagens aos leitores e, acrescentamos aqui, também a outros personagens 

(Mücke, 2007). Como expusemos anteriormente, a intensidade dessas imagens pode causar 

um efeito entorpecente semelhante ao do álcool nos envolvidos com a história (Mücke, 2007). 

Esse artifício do escritor, de gerar imagens tão fortes que embebedam, pode ser também 

considerado um aspecto onírico na obra, uma vez que essas imagens alcançam uma atmosfera 

mais próxima do inconsciente, assim como um delírio ou um sonho. Clara, ao ler a carta de 

Natanael, se encontra, por um momento, atingida por esse mundo dos sonhos entorpecente de 

seu noivo. Ela admite que, após ter lido a carta, “mal conseguia respirar” e seus “olhos se 

embaçaram” (Hoffmann, 2004, p.57). A ideia de ter que se separar de seu noivo e as fortes 

emoções transmitidas por Natanael em sua carta a atingem, a ponto de ela se ver perseguida 

pelo fantasma de Coppelius, mas logo no dia seguinte recobra a sua razão. Ela relata:  

 

 
Tua descrição do repulsivo Coppelius é pavorosa. Só agora tomo conhecimento de 

que o teu bom e velho pai teve a morte tão violenta, tão brutal. Mano Lotario, a 

quem entreguei o que lhe pertence, procurou me confortar, mas não foi muito bem-

sucedido. O fatal vendedor de barômetros Giuseppe Coppola passou a me perseguir 

incessantemente, e chego a ter vergonha de confessar que ele conseguiu perturbar 
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meu sono, normalmente tranquilo e reparador, com toda sorte de sonhos esquisitos. 

Mas, já no dia seguinte, passei a ver tudo de modo diferente (Hoffmann, 2004, p.57). 

 

 

Diferentemente de Natanael, Clara não se deixa levar por essas imagens e emoções 

por um período prolongado. Por um momento sua visão fica turva, ela é atingida por essa 

atmosfera do trauma, seu sono tranquilo é invadido por sonhos esquisitos, pela imagem de 

pesadelo que se tornou Coppelius, mas, logo no dia seguinte, ela já dissipa as nuvens e 

recobra a “a serenidade e a alegria”.  

Podemos ver que, para Clara, o espaço em que a figura tanto de Coppola, quanto de 

Coppelius ou do homem da areia, pode se manifestar ou se manifesta é definitivamente nos 

sonhos, na imaginação ou no inconsciente, ou seja, no mundo interior. Tanto é que o efeito da 

história contada por Natanael teve repercussão nos sonhos dela, que deixaram de ser 

tranquilos para serem povoados por esquisitices, pelo pesadelo que representa 

Coppelius/Coppola. Era lá que ele a perseguia. E é nos sonhos de Natanael que Clara acredita 

que Coppola pode se manifestar, pois ela se coloca como protetora de Natanael caso Coppola 

resolva perturbar os sonhos de seu noivo, prometendo expulsá-lo com seu riso.  

Os personagens Coppelius/Coppola e a esfera do maravilhoso e dos sonhos à qual 

eles estão ligados aparecem muitas vezes no conto acompanhados por nuvens, fumaça e 

vapor, ou seja, por algo turvo que impede uma visão nítida. Essa fumaça que acompanha o 

homem da areia ao entrar em cena e que envolve Natanael, além de ser mais um elemento que 

marca o papel daquele no envolvimento deste com o mundo dos sonhos, pode ser vista 

também como algo que ajudaria na falta de discernimento de Natanael em relação aos 

acontecimentos, por atrapalhar sua visão. A fumaça que cerca Natanael apontaria para a falta 

de clareza com que ele vê as coisas. Quem teria a capacidade de distinguir os fatos ao certo 

seria Clara.  

Apesar de estar rodeado por fumaça, que funcionaria como um véu que não deixa ver 

direito ou diferenciar bem o que está acontecendo, Natanael diz, em um primeiro momento, 

enxergar de forma nítida, o que poderia ser na verdade apenas produto da sua imaginação. Ele 

afirma logo no início de sua primeira carta: “tenho de contar o que vejo com tanta nitidez” 

(Hoffmann, 2004, p.50). Mais para frente, porém, Natanael admite não enxergar 

perfeitamente. Ele afirma não distinguir as cores, mas não atribui o problema a um defeito de 

vista e sim a esse “denso véu de nuvens turvas” que, como comentamos, cobre a vida dele e 

que ele acredita só poder romper na sua morte. Hoffmann é bastante irônico ao colocar 

Natanael não visualizando as cores, como se ele realmente pudesse ter uma deficiência física 
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que o impedisse de perceber corretamente a realidade. A dúvida sobre se Natanael estaria 

vendo bem ou não, ou sobre se estaria distinguindo as coisas acertadamente, é mais uma 

forma de ficarmos no impasse comentado anteriormente. 

A influência da visão de Clara em Natanael pode ser vista em diversos momentos do 

conto. Quando Natanael visita a sua cidade, “tal como havia previsto, bastou-lhe rever Clara 

para que deixasse de pensar no advogado Coppelius” (Hoffmann, 2004, p.63). É como se as 

nuvens fossem afastadas e ele pudesse enxergar racionalmente de novo. Mas Natanael logo 

volta a se entregar a seus devaneios, o casal se desentende e Clara só pode ter paz enquanto 

Natanael está ocupado escrevendo o poema. Certa serenidade é retomada, Natanael chega a 

voltar a falar de coisas divertidas, a ponto de Clara declarar: “Ah, até que enfim eu te tenho de 

volta. Vês como nós conseguimos esconjurar o medonho Coppelius?” (Hoffmann, 2004, 

p.66). Por um momento, Clara acredita que Natanael esqueceu a história de Coppelius e, de 

fato, Natanael se mostra alegre e animado, longe da influência desse ser maldoso. Natanael, 

entretanto, mostra que não havia abandonado essa história e resolve ler o poema que tinha 

escrito, que só serviria para afoguear e assustar sua noiva “com imagens horrendas, que não 

vaticinavam senão a destruição do amor que ela lhe tinha” (Hoffmann, 2004, p.65). A leitura 

do poema de fato provoca um grande desentendimento entre o casal e leva ao duelo já 

comentado. Clara, todavia, não deixa que o combate seja realizado, e Natanael parece 

novamente cair em si, sentindo-se “livre de um pesado fardo que lhe esmagava os ombros” 

“como se, tendo oposto resistência ao poder tenebroso que dele se apoderara, tivesse salvado 

todo o seu ser da ruína iminente” (Hoffmann, 2004, p.67). Depois disso, a alegria volta a 

reinar durante o resto do tempo que Natanael passa em sua cidade natal.   

A oscilação de Natanael entre os mundos também pode ser vista durante a segunda 

visita de Coppola a Natanael. Inicialmente, Natanael estremece ao ver o oculista, mas logo em 

seguida se lembra de Clara e sente “vergonha do seu ridículo medo de fantasmas” (Hoffmann, 

2004, p.68). Ele adquire características da forma de enxergar o mundo de sua noiva ao dizer 

“com toda a calma possível” que não queria comprar nada do vendedor (Hoffmann, 2004, 

p.68). Mas assim como Clara não permanece muito tempo sob a influência do mundo de 

Natanael, Natanael não permanece muito tempo sob o domínio da ótica de Clara e, logo em 

seguida, delira com os óculos que Coppola coloca sobre a mesa e enxerga milhares de olhos 

piscando convulsivamente para ele. O jogo de oscilação entre os mundos continua, uma vez 

que Natanael recobra a calma depois do delírio, pois pensa em Clara, e, procurando 

racionalizar a situação, compreende “que aquela assombração horrenda provinha de sua 

mente e que Coppola, longe de ser um sósia ou o maldito espectro de Coppelius, não passava 
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de um honrado mecânico e oculista” (Hoffmann, 2004, p.69). Ao se convencer disso, 

Natanael resolve comprar uma luneta de Coppola, uma vez que as lentes que o vendedor 

“acabava de espalhar na mesa nada tinham de extraordinário, pelo menos não eram 

fantasmagóricas como os óculos” (Hoffmann, 2004, p.69). Já sabemos, porém, para onde 

essas lentes vão levar Natanael.  

 

3.3.5.2 O leitor  

 

Ao longo de todo o conto o leitor é confrontado com os dois pontos de vista, o de 

Clara e o de Natanael, ficando sem saber qual deles privilegiar. Quando algo parece se 

esclarecer, logo em seguida ocorre algum acontecimento da esfera do maravilhoso, e, por 

consequência, ficamos em dúvida novamente se aquilo ocorre no mundo exterior, ou se faz 

parte dos sonhos, da imaginação ou até da loucura de Natanael.  

Coppelius seria realmente um princípio maligno e hostil, agindo de forma 

independente sobre Natanael? Ou seria um poder satânico assumindo forma física apenas pela 

crença de Natanael, dessa forma ganhando poder de ação? Será que se Natanael deixasse de 

acreditar, seria comprovado que o demônio só existia dentro dele? Ou será que é mesmo Clara 

que não consegue ver as forças do mal, sendo “esses mistérios profundos” “impenetráveis 

para as naturezas frias e insensíveis” (Hoffmann, 2004, p.64)? 

Como Natanael é caracterizado como sonhador e Clara afirma que as coisas que ele 

conta não têm relação com a realidade, são apenas fruto de sua mente, ficamos sem saber se 

as cenas narradas fazem ou não parte do mundo exterior. É o caso, por exemplo, da cena da 

briga pela boneca ou do baile de apresentação de Olimpia. O que de fato ocorre no que seria a 

realidade cotidiana e o que pode ser considerado imaginação ou sonho de Natanael? O 

narrador da história contribui para esse jogo, uma vez que tenta convencer o leitor de que 

certas coisas teriam ocorrido. Depois de narrar a cena da briga pela boneca, o narrador, “antes 

de prosseguir o relato do que se passou com o infeliz Natanael”, afirma que Spallanzani era, 

de fato, um “fabricante de maquinismos e autômatos”, que teria feito com que “uma boneca 

de madeira passasse por uma pessoa nos saraus de gente culta e inteligente” e que também 

teria se recuperado “plenamente das feridas” provocadas pela briga (Hoffmann, 2004, p.77/8). 

O fato de Spallanzani ter se recuperado comprovaria, porém, apenas que ele foi atacado, e não 

que a briga teria ocorrido realmente da forma como Natanael a vivenciou. Também o fato de 

que ele era um fabricante de maquinismo e professor da universidade, como afirma o 
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narrador, ainda não seria argumento forte o suficiente para excluir a possibilidade de ele ser 

também um agente do mal. 

O que muitas vezes é colocado como coisas da mente de Natanael por alguns 

personagens parece desmentido depois, ou pelo menos suavizado pelo narrador. Inicialmente 

parecia, pelo menos pela argumentação de Siegmund, que só Natanael estaria enxergando 

Olimpia como algo excepcional, no bom sentido, mas posteriormente o narrador afirma que 

“Olimpia tinha feito sucesso em muitos” (Hoffmann, 2004, p.78), ou seja, outros padeceriam 

do mesmo “problema” de Natanael. Também, em dado momento, é afirmado que, da mesma 

forma que seu filho, a mãe de Natanael atribuía a culpa da morte de seu marido a Coppelius. 

Por outro lado, o próprio Natanael entende por um instante que as assombrações provinham 

da mente dele, sendo essa uma das inúmeras contribuições para o jogo insolucionável da 

narrativa.   

 

3.3.6 O LADO PERIGOSO DOS SONHOS  

 

Natanael vive seu mundo de modo intenso, acaba perdendo a razão e enlouquecendo. 

A cena em que Natanael perde o juízo de vez é a cena da briga por Olimpia, e gostaríamos 

aqui de analisá-la com mais atenção. Natanael, que vinha procurar Olimpia para pedi-la em 

casamento, escuta “uma barulheira infernal que parecia vir do escritório de Spallanzani” 

(Hoffmann, 2004, p.76).  

 

 
Eram as vozes de Spallanzani e do temível Coppola que provocavam aquela 

balbúrdia. 

Impelido por um pavor inominável, Natanael entrou precipitadamente. Deu com o 

professor segurando um corpo de mulher pelos ombros, enquanto o italiano o 

agarrava pelos pés, e os dois puxavam e arrastavam, avançando e recuando de um 

lado para o outro, em uma feroz disputa por sua posse. Natanael retrocedeu 

horrorizado ao reconhecer a figura de Olimpia; tomado de cólera dispôs-se a 

arrebatá-la das mãos daqueles desvairados, mas, nesse instante, Coppola torceu com 

força de gigante o pobre corpo, arrancando-o das mãos do professor, e a seguir, 

usando-o como arma, aplicou nele um golpe tão violento que o jogou de costas por 

cima da mesa coberta de provetas, frascos e tubos de ensaio; os instrumentos 

oscilaram e caíram, partindo-se em mil pedaços. Então Coppola ergueu a figura nos 

ombros e, com uma gargalhada horrível e estridente, lançou-se escada abaixo; da 

descida, os feios pés da moça, que pendiam frouxamente, foram batendo nos 

degraus com um ruído oco de madeira. 

Natanael ficou estupefato. Tinha visto claramente que, em vez de olhos, havia duas 

negras cavidades no pálido rosto de cera de Olimpia; era uma boneca sem vida. 

Spallanzani continuava se espojando no chão, os cacos de vidro haviam lhe 

retalhado a cabeça, o peito e o braço, o sangue jorrava aos borbotões. Mas ele 

conseguiu reunir forças.  

“Atrás dele, atrás dele! Que estás esperando? Coppelius... Coppelius... Ele roubou o 

meu melhor autômato... vinte anos de trabalho... Eu me dediquei de corpo e alma... 
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O maquinismo, a fala, o andar... é tudo meu. Os olhos... os olhos, eu os roubei de ti... 

maldito... desgraçado... Atrás dele! Vai buscar a minha Olimpia. Aqui estão os 

olhos.” 

Então Natanael avistou o sangrento par de olhos jogado no chão, olhando fixamente 

para ele; Spallanzani os pegou com a mão ilesa e jogou-os na sua direção, atingindo-

o no peito. Foi nesse momento que a demência arrebatou o pobre Natanael com 

garras de fogo e, penetrando-lhe o espírito, destroçou-lhe o juízo e a razão.  

“Ui... ui... ui... círculo de fogo... círculo de fogo... gira, círculo de fogo... gira 

alegremente, alegremente! Ui! Bonequinha de pau... gira, linda bonequinha de 

pau...” 

E, com essas palavras, precipitou-se sobre o professor e o agarrou pela garganta 

(Hoffmann, 2004, p. 76/7. Grifos nossos).  

 

 

Depois de atacar seu professor, Natanael ainda distribui “socos por todos os lados” 

(Hoffmann, 2004, p.77), mas consegue ser dominado e é levado para o manicômio. Vários 

podem ser os motivos para a demência arrebatar de vez Natanael: sua loucura poderia ter sido 

desencadeada pela descoberta de que sua paixão era um autômato e por Natanael tê-la visto 

ser destroçada; ou ainda, a revelação de que Coppola seria realmente Coppelius, uma vez que 

Spallanzani usa esse nome para se referir ao oculista. Acreditamos, contudo, que é a 

revivescência de episódios oníricos anteriores, ligados a seu trauma, que contribuem para 

Natanael ter o juízo destroçado de vez. 

Natanael fica louco justamente no momento em que os olhos da boneca, que estão 

ensanguentados, batem no peito dele, cena que, como comentado, já havia sido prevista em 

seu poema e, de certa forma, também durante o seu delírio antes da compra da luneta, pois, 

nessa vivência onírica, Natanael vê raios sanguíneos projetados justamente em seu peito. 

Antes de receber os olhos contra o peito, porém, ele já vai revivendo episódios que havia 

vivido em sonhos ou delírios, e que, como comentamos, reaparecem na narrativa, como é o 

caso de ver duas cavidades negras no lugar dos olhos de Olimpia, assim como no pesadelo 

que se passa no escritório do pai, em que Natanael vê rostos humanos sem olhos. Esses olhos 

arrancados de Olimpia, por sua vez, como já adiantamos, “olham fixamente para ele” durante 

a cena da briga, assim como, em seu delírio, os olhos que Coppola espalha sobre a mesa 

piscam convulsivamente fitos em Natanael. O fato de Natanael descobrir que Olimpia é um 

autômato faz com que ele se dê conta de que tem uma noiva morta, imagem que, como 

comentamos, havia sido evocada tanto no poema de Natanael, quanto no sonho acordado que 

vive com Olimpia no baile. Também o corpo da boneca retorcido por Coppola/Coppelius/O 

homem da areia é uma revivescência do sonho na cena do escritório, cena que, como 

havíamos adiantado, voltaria, mas dessa vez quem tem o corpo retorcido é Olimpia e não 

Natanael. O ápice ocorre quando Natanael entra literalmente em contato com essas 
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revivescências, uma vez que os olhos lançados batem no peito dele, e nesse instante ele 

enlouquece.  

Após enlouquecer, Natanael ainda recobra outro elemento vivido em sonhos, que é o 

círculo de fogo de seu poema, trazendo mais uma vez a condição dele de estar preso nesse 

círculo do qual não pode sair. É justamente desse destino que Natanael não pode desviar e, ao 

enxergar todos esses elementos já anteriormente previstos e ter a confirmação de que Coppola 

é Coppelius, Natanael parece ter a comprovação final de que estava certo e de que sua 

previsão iria se concretizar, enlouquecendo portanto também por saber que não poderia fugir 

de sua fortuna e que a morte certamente o esperaria.  

É ainda com intensidade que Natanael revive todas as suas experiências traumáticas 

– ele vê uma feroz disputa; ele está tomado de cólera; Coppola acerta um golpe violento em 

Spallanzani; instrumentos se quebram, partindo-se em mil pedaços; os pés de Olimpia batem 

nos degraus fazendo ruído, enquanto Coppola a arrasta; sangue pode ser visto jorrando aos 

borbotões; os olhos de Olimpia acabam sangrentos; além das imagens ligadas às suas 

revivescências traumáticas, comentadas anteriormente. Essas imagens, muito impactantes, 

certamente contribuem para a demência arrebatar Natanael de vez “com garras de fogo” 

(Hoffmann, 2004, p.77).  

Após ser internado, Natanael recobra a sua sanidade “como que despertando de um 

pesadelo horrível” (Hoffmann, 2004, p.78), indicando que a loucura que viveu foi como um 

pesadelo e, como vimos, durante seu acesso ele realmente revive imagens de pesadelos. 

Natanael volta a estar com seus familiares e amigos e “todo o vestígio de demência” 

desaparece (Hoffmann, 2004, p.79).  

Porém, como comentamos, Natanael sofre, logo após a sua recuperação, mais um 

ataque de loucura, proporcionado pelas lentes de Coppola. Ao ver Clara através das lentes, os 

olhos reviram, lampejam e faíscam numa torrente de fogo. Natanael novamente revive uma 

experiência onírica anterior, uma vez que, no poema, os olhos de Clara ardem e crepitam. 

Outra vez ele é arrebatado pela loucura e volta a proferir as mesmas palavras de sua crise 

anterior: “Gira, bonequinha de pau... Bonequinha de pau, gira!” e “Gira, círculo de fogo”, 

revivescendo agora o seu colapso anterior, que, como observamos, pode ser interpretado 

também como um pesadelo (Hoffmann, 2004, p.80). Ao reviver essa crise, então, é mais uma 

vez como se ele estivesse revivendo pesadelos. Para completar, o seu maior pesadelo – 

Coppelius – aparece no final sorrindo, assumindo o lugar da morte no poema, fazendo o 

personagem se matar e completando o ciclo previsto por Natanael. 
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Heimes alerta para o fato de que os sonhos em Hoffmann representam a descoberta 

do novo e do surpreendente, mas também dos abismos da psique humana. Quanto mais os 

personagens, como Natanael, se envolvem com seus mundos imaginários, mais correm o risco 

de dissolver suas identidades e acabam destruindo tanto a si, quanto outros (Heimes, 2009).  

Através tanto do sonho quanto de sua imaginação – que vimos intimamente ligados 

na poética de Hoffmann – vemos Natanael se perdendo nesse mundo maravilhoso, que 

poderia ser apenas imaginado por ele. Natanael está completamente envolto nesse mundo, ele 

se vê preso a um círculo de fogo dos sonhos e da imaginação. Viver essa intensidade se 

mostra algo realmente perigoso, e Natanael acaba sendo consumido por esse fogo. Ao mesmo 

tempo em que o mundo maravilhoso, dos sonhos, da imaginação e da intensidade de Natanael 

representa uma oposição ao cotidiano tedioso, permitindo com que ele vá além, vendo e 

vivendo coisas que não são possíveis no dia-a-dia, é esse mundo que o leva à sua destruição. 

Vemos o personagem envolvido por forças do mal que, como vimos, podem ser 

demônios de fora ou de dentro de sua cabeça. O personagem Natanael seria, como 

anteriormente exposto, um exemplo de uma poética do sonho demonizada de Hoffmann 

(Heimes, 2009).  

 

3.3.7 HOMEM DA AREIA – SONHO E MORTE 

 

A figura do homem da areia se torna essencial para entender a ligação do conto com 

os sonhos, pois, além de estar relacionada diretamente a eles, está vinculada ao contar de 

histórias, ou seja, ao mundo da imaginação. Como Ole Lukøie – figura associada ao mito do 

homem da areia – entende a importância das histórias como ponte entre o mundo real e o da 

imaginação (Tatar, 2008), também o homem da areia aqui em questão (Coppelius/Coppola e 

também Spallanzani) faz de certa forma essa conexão entre esses dois mundos. Como 

observamos, porém, a versão de Hoffmann para o homem da areia não é uma versão doce em 

que essa figura aparece como um contador de histórias; aqui ele se torna uma figura muito 

assustadora, sanguinolenta, pois capaz de arrancar os olhos da criança que não quer dormir. 

Ao contrário do que ocorre em algumas versões do mito, o homem da areia aqui interrompe 

momentos bons e divertidos de contação de histórias. Em sua primeira carta para Lotario, 

Natanael conta que em sua última e derradeira visita à sua casa de infância, o homem da areia 

interrompe a narração de seu pai de “histórias divertidas das viagens que tinha feito na 

juventude” (Hoffmann, 2004, p.55). Também Natanael, que antes “tinha um talento peculiar 

para escrever contos agradáveis e interessantes, que Clara ouvia com prazer”, depois da 
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influência do homem da areia passa a ter composições “lúgubres, incompreensíveis, mal 

escritas” e enfadonhas (Hoffmann, 2004, p.64). Nem Natanael reconhece mais seus escritos e 

chega a se perguntar “que voz medonha é esta?” que vinha de seu poema (Hoffmann, 2004, 

p.65).  

O homem da areia no conto representa, então, apenas a parte mais obscura dessa 

figura mitológica, e esse mundo do maravilhoso para o qual ele faz a ponte aparece como 

perigoso. O homem da areia representa o mal, chegando a levar Natanael à morte, lembrando 

a proximidade da figura mitológica do homem da areia com aquela que só aparece uma vez 

para nós. Vimos que na mitologia grega, uma das figuras relacionadas ao mito do homem da 

areia, Hypnos (sono), é irmão de Thanatos, ou seja, da morte. Vimos também que em algumas 

versões do mito do homem da areia, essa relação vem representada, como no caso das 

histórias de Neil Gaiman e de Hans Christian Andersen. A relação entre o sono e a morte 

também está presente no medo infantil de que dormir e perder a consciência é semelhante a 

morrer (Tatar, 2008). Ao dormirmos, fechamos os olhos e voltamos a abrir, o que não ocorre 

no ato da morte. No caso do conto “O homem da areia”, de Hoffmann, Coppelius não só 

representa a corporificação dos sonhos como o Ole Lukøie de Andersen, mas o faz de uma 

forma demoníaca, chegando mesmo a assumir o lugar da morte. Isso ocorre em dois 

momentos, pois ele seria responsável por levar o pai de Natanael para o outro lado e, no final, 

assume de certa maneira a figura da morte como vista por Natanael no poema, levando 

também Natanael para o mundo dos mortos. O lugar onde essa figura das trevas foi situada 

por Hoffmann, como tivemos a oportunidade de comentar, foi a noite, que não deixa de ser 

desde muito sua origem, uma vez que, de acordo com a mitologia grega, Hypnos é filho da 

noite (Nyx).  
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4 CONCLUSÃO 

 

De uma maneira geral, os sonhos fazem parte da obra de Hoffmann e eles estão 

presentes também em “O homem da areia”. Tenha Natanael apenas sonhado ou imaginado 

algumas situações vividas, tenha ele sido de fato controlado por forças diabólicas, Hoffmann 

abre espaço, no conto, para um mundo que está além do mundo palpável. A sensibilidade de 

Natanael para esse mundo é colocada como uma questão de percepção. Em contrapartida, 

temos o ponto de vista de Clara, que atribui as experiências de Natanael à imaginação do 

noivo, excluindo-as do que ela considera como real (um espaço marcado por leis previsíveis e 

regras lógicas, de onde estariam excluídos os sonhos, a imaginação e as manifestações do 

maravilhoso). 

A importância que Hoffmann dá aos sonhos e ao maravilhoso, ou seja, a fenômenos 

que estão para além do mundo tangível, ligados ao desconhecido, ao misterioso, ao temeroso 

e ao inexplicável, pode ser entendida como parte de uma tentativa romântica de resgate de 

questões que haviam sido negligenciadas pelos iluministas. À mesma gama de valores – todos 

eles ligados à ideia romântica do maravilhoso – estão associadas a poesia e a imaginação.  

Natanael parece muitas vezes representar esses valores que estariam comumente 

ligados ao irracional, enquanto Clara, e também Siegmund, parecem em muitos momentos 

representar o oposto, limitando, com suas explicações racionais, o espaço dos sonhos, da 

imaginação e do maravilhoso. Hoffmann, que por um lado ridiculariza Clara e seus valores 

burgueses – por exemplo, ao colocá-la como aquela que, mesmo com a casa ameaçando 

desabar, “alisa as dobras da cortina” –, também não deixa de expor as exaltações românticas 

de Natanael, de certa forma, como ridículas – um de seus personagens diz, por exemplo, que 

Natanael seria um “almofadinha alucinado e delirante”. Hoffmann mostra, com essa oposição 

de mundos e de óticas, dois valores que Pikulik (1983) considera importantes para a escrita do 

autor do conto: a imaginação e a razão. Durante o fazer literário, nem a razão deve ser 

onipotente a ponto de extinguir a imaginação, nem a imaginação deve funcionar 

desenfreadamente, sem o controle da razão (Pikulik, 1983).  

Em Hoffmann, podemos ver um caráter duplo dos sonhos. Eles permitem o 

conhecimento de coisas novas e surpreendentes, mas também demonstram os abismos da 

psique humana quando os personagens se envolvem apenas com seu mundo imaginário. Esse 

é o caso de Natanael, que Alexandra Heimes entende como exemplo de uma poética 

demonizada em Hoffmann (Heimes, 2009). Ele vive com intensidade, o que representa a 

oposição ao mundo entediante, mas acaba não vendo a capacidade autodestrutiva dos sonhos. 
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Os abismos da psique humana podem ser vistos na narrativa pela loucura e suicídio de 

Natanael. Essa poética demonizada representada no conto pode ser entendida como mais uma 

forma de Hoffmann demonstrar a desarmonia que acredita reinar no mundo.  

O sonho nas narrativas de Hoffmann está ligado a todos os estados em que nos 

afastamos do consciente, sendo ele justamente um local de compreensão da natureza humana, 

onde ela não pode ser dominada pela consciência (Heimes, 2009). Em “O homem da areia”, 

podemos perceber os estados que se afastam do consciente aparecendo de forma crescente: o 

sonho noturno como modo mais brando das experiências de Natanael e a loucura como 

condição mais acentuada.  

Outra característica da loucura relacionada aos sonhos no conto é sua representação, 

de certa maneira, como um grande pesadelo. Logo antes de seu primeiro acesso de loucura, 

Natanael revê imagens do que poderiam ser considerados pesadelos anteriores. Depois de 

passar um tempo no manicômio por conta desse acesso, Natanael acorda “como que 

despertando de um pesadelo horrível” (Hoffmann, 2004, p. 78). Ao usar a luneta de Coppola 

pela última vez e ter uma nova crise, é como se Natanael estivesse mais uma vez vivendo um 

pesadelo, pois imagens de pesadelos anteriores, e também de sua crise anterior – que por si só 

já era um pesadelo – voltam a atormentá-lo.  

Vimos que as experiências oníricas de Natanael são marcadas no conto por alguns 

elementos, como imagens flutuantes e alucinantes; intensidade; nuvens, fumaça e vapor. 

Esses elementos acabam sendo importantes para conseguirmos distinguir algumas das 

passagens que poderiam ser oníricas no conto, uma vez que o leitor oscila entre o mundo do 

que seria a realidade cotidiana e o mundo que poderia ser considerado dos sonhos e da 

imaginação.  

As imagens flutuantes e alucinantes exploram a questão da dominância visual dos 

sonhos, aparecendo como formas híbridas: elas têm como base imagens do mundo real, mas 

adicionam a elas um caráter grotesco (Heimes, 2009). Essa hibridez das imagens pode ser 

considerada uma das formas de Hoffmann fazer com que o estranho se revele a partir de 

elementos do dia a dia.  

A intensidade, que é a única das características que pudemos observar como presente 

em todos esses momentos que seriam os de afastamento da realidade, estaria ligada ao que 

Heimes (2009) considera a quebra da lógica do cotidiano.   

Já as nuvens, a fumaça e o vapor são os elementos que marcam as passagens de 

Coppelius e suas ações sobre Natanael, em especial as nuvens que apontam para o destino 

trágico de Natanael. Sendo esses elementos todos turvos e estando Natanael envolvido por 
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eles, o personagem poderia ter a visão prejudicada pelos mesmos, e, com isso, também o 

discernimento em relação às coisas a sua volta. A questão de se Natanael estaria ou não 

enxergando bem (que chega a ser comentada por ele mesmo, que ora afirma ver tudo com 

nitidez, ora não enxergar nitidamente), contribui para o jogo da narrativa, levando mais uma 

vez ao constante questionamento de sua capacidade de julgamento quanto ao que seria sonho/ 

imaginação e o que seria realidade. Esses elementos também estão ligados ao fogo, uma vez 

que produzidos por ele, e, assim como as imagens de fogo, também acompanham momentos 

relacionados ao trauma de Natanael. Os elementos nebulosos certamente contribuem para um 

clima sombrio e misterioso e para a criação de um ambiente onírico no conto.  

Assim como esses elementos, de certa maneira, qualificam as experiências que 

pertenceriam ao mundo dos sonhos de Natanael, existem também elementos que indicam o 

momento de ultrapassagem da fronteira do que seria a realidade cotidiana para esse mundo 

caracterizado como onírico. Esses momentos de ultrapassagem de fronteiras em Hoffmann 

são marcados por personagens e objetos singulares, descritos como estranhos, que se 

encontram no limiar entre os mundos (Pikulik, 1987).  

Coppelius é um desses personagens, sendo, por sinal, central na conexão tanto da 

história quanto de Natanael com o mundo dos sonhos e da imaginação. Ele é o desencadeador 

do processo de ligação entre elementos originalmente pertencentes ao mundo dos sonhos a 

elementos do mundo real. Isto ocorre, inicialmente, através da conexão que Natanael faz entre 

Coppelius e o homem da areia e, posteriormente, pela participação que aquele homem tem no 

que seriam as experiências oníricas de Natanael e nas correlações estabelecidas pelo 

personagem.  

As passagens que consideramos como experiências oníricas de Natanael estão 

atreladas à aparição de Coppelius, de Coppola e do professor Spallanzani, todos conectados 

em algum momento da narrativa ao homem da areia. Esses personagens e os momentos 

considerados oníricos que os acompanham influenciam no que chamamos de um 

descolamento da realidade por parte do personagem principal. 

Outro elemento que, da mesma forma, parece afastar o personagem do que seria o 

mundo da realidade cotidiana é a luneta de Coppola, mas ela pode ser vista mais fortemente 

associada à loucura de Natanael. Ela marca tanto a paixão de Natanael por uma boneca quanto 

seu último acesso de loucura, antes de se matar. A partir do uso da luneta, Natanael, que antes 

ainda oscilava entre considerar suas experiências apenas como sonhos ou como parte da 

realidade, passa a descartar explicações racionais para as experiências que poderiam ser 

consideradas oníricas, e deixa de ter qualquer senso crítico em relação à sua nova amada 
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Olimpia. O grau de descolamento do que seria a realidade se mostra, a partir desse momento, 

mais forte.  

Quanto mais Natanael usa a luneta, mais parece se afastar do que seria a realidade e 

viver o que seriam os seus sonhos e a sua imaginação. Antes de usar a luneta, Natanael 

enxergava a boneca Olimpia como a maioria dos outros (ou seja, como uma mulher que 

provavelmente tinha alguma demência), mas ele troca de ótica assim que usa as lentes de 

Coppola. Na narrativa, a luneta é apontada como um objeto que o deixa enxergar com “mais 

nitidez”. Antes, Clara tinha o papel de fazer com que Natanael enxergasse bem (de acordo 

com a ótica dela mesma), assim ele percebia que suas experiências não faziam parte do que 

ela consideraria realidade. Agora é a luneta, objeto que permite o acesso ao mundo dos 

sonhos, que o leva a distinguir melhor, pelo menos supostamente, o que está se passando. 

Graças à luneta Natanael vive cada vez mais no mundo imaginário e “esquece 

completamente” a existência de Clara, Lotario e sua mãe. A partir do uso repetido da luneta e 

da paixão por Olimpia, Natanael começa a incorporar tudo ao estado onírico em que se 

encontra. 

Outra forma de considerar esses personagens e elementos como fronteira para o 

mundo dos sonhos (ou para o irracional) é o fato de eles estarem ligados ao trauma de 

Natanael. O trauma funcionaria, no caso de Natanael, como fronteira do agir racional (Mücke, 

2007). O contato com esses personagens e objetos ligados ao seu trauma faria com que ele 

saísse da esfera do racional, experimentando delírios, alucinações e até a loucura. Nesses 

momentos, o choque e o trauma se mostram presentes, seja através do motivo dos olhos 

arrancados, seja por conta da intensidade que observamos o personagem experimentar. Não só 

o personagem vive aquelas emoções, mas também os leitores, uma vez que imagens de fogo 

são usadas como artifício para representar e transmitir a intensidade das sensações, ajudando a 

causar um efeito de choque e sedução na obra. Essas imagens de fogo acabam contagiando até 

personagens (Mücke, 2007). Clara, ao ler a primeira carta de Natanael, é envolvida também 

pelas fortes emoções ligadas ao trauma de Natanael. E como a intensidade dessas imagens 

teria um efeito semelhante à embriaguez (Mücke, 2007), a personagem chega a ficar com os 

olhos embaçados.  

É em parte através da revivescência de fortes imagens provenientes do que seriam 

experiências oníricas anteriores, imagens essas ligadas ao seu trauma, que acreditamos que 

Natanael atinja a loucura. Isso ocorre, inclusive, em dois momentos diversos: na cena em que 

ele descobre que Olimpia é uma boneca e na cena no alto da torre. Os ataques de demência 

são semelhantes, assim como os elementos que aparecem em ambos. Como colocado por 
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Alexandra Heimes (2009), imagens oníricas não podem ser controladas e revelam lembranças 

e estímulos reprimidos, que permitem que conheçamos mais sobre a nossa natureza (Heimes, 

2009). O contato como essas imagens e, consequentemente, com lembranças e estímulos 

reprimidos, parece contribuir para a loucura de Natanael. 

Os personagens que indicam a passagem para o mundo dos sonhos (ou do irracional) 

são misteriosos, e mesmo ao fim da narrativa não sabemos suas origens, nem ao certo seus 

atributos. O personagem Siegmund chega a afirmar, por exemplo, que parecia haver “um 

estranho mistério” por trás de Olimpia (Hoffmann, 2004, p.74). Certamente, as duas óticas 

apresentadas no conto, que permitem cada qual observar esses misteriosos personagens de 

uma forma diferente e que são colocadas constantemente em contraposição, contribuem para 

esse mistério. A oscilação entre as duas óticas, que pode ser observada principalmente no 

personagem Natanael, aumenta ainda mais a falta de orientação do leitor que, assim como o 

personagem principal, não sabe se alguns acontecimentos deveriam ser atribuídos ao mundo 

dos sonhos ou se coisas estranhas e inexplicáveis estariam acontecendo na vida de Natanael. 

Este poderia estar sob a influência de forças malignas, como ele na maior parte dos momentos 

acreditava (menos nos momentos em que é influenciado por Clara e sua ótica), ou poderia 

erroneamente estar considerando coisas que vivenciou em sonho como parte da realidade.  

A possibilidade de observarmos através da ótica de Natanael é reforçada por 

momentos na narrativa que poderíamos interpretar como sinais de que uma força do mal 

realmente estaria agindo sobre o personagem e que as coisas negativas que ocorreriam com 

ele não são casuais. Quando, por vezes, Natanael parece estar se afastando do que seria o 

mundo de seus sonhos e aceitando mais a influência de Clara para permanecer apenas no que 

ela considera real, ele parece ser novamente levado de volta por esses misteriosos 

personagens. Isso pode ser observado, por exemplo, no final da segunda carta de Natanael, 

quando ele começa a repensar a sua situação e seguir as concepções de sua noiva, afirmando 

que Coppelius não teria ligação com Coppola. Podemos ver, porém, que, ao mesmo tempo em 

que isso ocorre, Natanael não se mostra totalmente confiante quanto aos seus próprios 

argumentos. Além do mais, atentamos para o fato de que Natanael se envolve ainda mais com 

Spallanzani nesse momento, pois para se sentir seguro quanto à sua situação, se baseia em 

informações do professor, que é um ser que só ajuda a envolver Natanael no mundo dos 

sonhos. Outro momento em que a influência de supostas “forças malignas” pode ser 

observada é no final da visita de Natanael à sua cidade natal, quando ele acredita ter 

finalmente “oposto resistência ao poder maligno que dele se apoderara” e com isso se salvado 

da “ruína iminente” (Hoffmann, 2004, p.67). Logo após essa passagem, em que acreditamos 
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que Natanael está livre da influência de Coppelius, Natanael chega à cidade onde estuda e 

descobre que sua casa havia passado por um incêndio. Por conta disso, ele se vê forçado a se 

mudar justamente para um local em frente à casa de seu estranho professor (e de Olimpia), 

novamente se aproximando do que poderia lhe causar mal. 

Logo, quando poderia parecer que a ótica de Clara seria a mais apropriada para a 

observação das situações, novos acontecimentos despertam novamente a dúvida do leitor de 

qual seria a ótica mais acertada. O narrador também contribui para esse jogo, pois em alguns 

momentos tenta convencer o leitor de que certas coisas teriam de fato ocorrido, ou ainda de 

que Natanael não seria o único que enxergaria alguns acontecimentos de modo diferente, 

embora nunca esclareça a situação de fato. 

Esse jogo insolucionável da narrativa, que contribui para o mistério da mesma, é 

característico do gênero ao qual podemos atribuir o conto, segundo a definição de Tzvetan 

Todorov (2007), pois, se pudéssemos chegar a uma conclusão definitiva em relação aos 

acontecimentos – compreendendo-os apenas como parte de sonhos ou como acontecimentos 

de fato sobrenaturais –, ultrapassaríamos os limites do gênero fantástico.   

Essa dificuldade que encontramos em atribuir um episódio aos sonhos ou à realidade 

pode ser pensada como uma característica dos sonhos em si. Também nós podemos, por 

vezes, não recordar acertadamente se o que parece ser uma lembrança antiga não teria 

pertencido “apenas” a um sonho. No conto, a cena do escritório, por exemplo, poderia ser 

pensada como uma confusão desse gênero vivida por Natanael. 

A escolha da noite para situar a narrativa (a coletânea de contos chama-se Peças 

noturnas) é mais uma marca que aponta para o caráter sombrio e misterioso do conto. 

Também é na noite que podemos situar Coppelius, ou o homem da areia, figura misteriosa de 

caráter assustador. Além de a noite ser o espaço em que tanto Coppelius (ao menos 

inicialmente) quanto o homem da areia (enquanto figura mitológica) agem, Hypnos – uma das 

figuras da mitologia grega à qual o homem da areia está associado – é filho de Nyx (noite). É 

das trevas que provém esse ser mau, figura ameaçadora, violenta, ligada ao trauma de 

Natanael, e que se manifesta no que seriam os seus piores pesadelos. A figura mitológica que 

costuma estar ligada aos sonhos e à imaginação tem sua parte mais obscura representada na 

narrativa. Ao invés de contar histórias, como em outras versões do mito, o homem da areia de 

Hoffmann interrompe os bons momentos de contação de histórias e, ao fazer a conexão entre 

o que seria o mundo real e o que seria o mundo da imaginação, o faz de forma a arrastar o 

personagem principal para o lado perigoso desse mundo, de maneira a levar Natanael aos 

abismos de seu próprio ser. Essa figura no conto não representa apenas a corporificação dos 
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sonhos, novamente como em outras versões do mito, mas também a própria morte. Ela 

assume a representação da morte em mais de um momento da narrativa, sendo culpada, 

supostamente, tanto pela morte do pai do personagem principal, quanto pela morte de 

Natanael (e, nesse momento, assume o papel da morte como imaginada por Natanael em seu 

poema: sorrindo). A proximidade do homem da areia com a morte já pode ser vista desde a 

mitologia grega – uma vez que Hypnos (sono) é irmão de Thanatos (morte) (Tatar, 2008) – e 

também em outras representações do mito. Assim como Hypnos/Morpheus estão ligados à 

imaginação e à morte, também o homem da areia no conto está ligado aos dois lados do 

sonho, tanto o que estaria ligado à liberação (imaginação) quanto ao perigo (loucura e morte). 

O mistério da narrativa e sua ligação com a noite não são representados apenas por 

misteriosos personagens e situações não esclarecidas. Também os mistérios da natureza 

humana estão aqui representados. Como afirma Valburga Huber, é na noite que os românticos 

acreditam estarem escondidos os mistérios do ser, que seriam localizados no nosso lado 

irracional (Huber, 2003). Hoffmann explora esse lado irracional no conto, dando espaço para 

os sonhos e outras experiências que fogem ao controle da razão. Em relação a essa referência 

ao nosso lado inconsciente feita por Hoffmann na narrativa, Italo Calvino chega a declarar, 

em sua introdução sobre o conto, que é justamente na literatura romântica fantástica que o 

inconsciente é descoberto (Calvino, 2004). 

Em sua narrativa, Hoffmann não parece pretender solucionar por completo os 

mistérios que ele expõe ao leitor. A parte do mistério que pode ser resolvida em Hoffmann é 

solucionada pela intuição, e não pela razão (Pikulik, 1987), e esse parece ser o caso do 

personagem Natanael, que, ao adentrar no mistério que o cerca, estabelece correlações para 

tentar solucioná-lo através de sua intuição e de premonições em sonhos. Porém, como 

comentado, apenas parte dos mistérios parecem ter uma explicação, permanecendo a situação 

de Natanael pouco esclarecida. A explicação para um mistério nas narrativas de Hoffmann 

costuma ainda estar em acontecimentos anteriores, nas origens daquele, sendo necessário 

retornar ao passado e a sua escuridão para explicar mistérios do presente (Pikulik, 1987). 

Também na história, Natanael nos leva à origem do mistério, ao retornar à sua infância, sendo 

aquele momento colocado como o início da atuação do homem da areia sobre ele. 

A visão diferenciada de Natanael da situação em que se encontra pode ser percebida 

desde o começo da história, uma vez que o personagem acredita estar sob a influência de 

forças do mal, afirmando isso logo no início da narrativa. Por conta de sua crença em forças 

que estão para além do que podemos ver, o personagem acaba sendo caracterizado como 

“místico” e “visionário”. O fatalismo ligado ao destino inescapável que Natanael acredita ter 
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para si seria, segundo Pikulik (1987), uma das maneiras de Hoffmann marcar a divisão entre 

um mundo que se apresenta de maneira cotidiana e um mundo do maravilhoso. E uma das 

formas de se ter acesso a esse mundo do maravilhoso – ao qual pertenceriam essas forças do 

mal que agem sobre o personagem – seria justamente através dos sonhos (Pikulik, 1987). É 

através do que consideramos sonhos de Natanael e suas experiências análogas que o 

personagem descobre esse mundo (reconhecendo Coppelius como um “ser fantasmagórico 

que semeia ruína temporal e eterna”), e através deles também ele consegue prever eventos 

futuros e seu destino trágico, ligados sempre a essas forças malignas. O caráter pressagiador 

das experiências oníricas de Natanael pode ser reconhecido no sonho na cena do escritório, no 

delírio que tem ao ser visitado por Coppola pela segunda vez e na ideia para o poema que 

escreve ao estar envolvido com seus presságios.  

Tomamos a ideia para o poema como uma experiência onírica tanto por conta de 

suas imagens, que parecem provindas de sonhos, como por conta de seu caráter prenunciador. 

As imagens se assemelham a imagens oníricas, pois são ricas em fogo e intensidade, que 

lembram sempre o seu trauma. Elas parecem imagens de pesadelos, inclusive lembram 

imagens de pesadelos anteriores do personagem principal, como o da cena do escritório. No 

poema, inúmeros acontecimentos são antecipados, como a sua própria morte. Natanael pode 

reconhecer, através dessa experiência onírica, o que seria a sua situação: ele teria sido preso 

por Coppelius em um círculo de fogo e não conseguiria reconhecer que estaria, em 

determinados momentos, sendo iludido por essa figura. 

Na figura de Coppelius (e também de Coppola), Natanael reconhece a corporificação 

das forças do mal que estariam agindo sobre ele. Essas figuras seriam seres demoníacos, 

anunciadores de seu trágico destino. Esses personagens que representam as forças do mal 

agindo sobre Natanael são realmente caracterizados como demoníacas ao longo do conto e 

poderiam ser associadas ao que Heimes (2009) chama de poética do sonho demonizada em 

Hoffmann, uma vez que estão atreladas ao que seria o mundo da imaginação do personagem 

principal e ao mesmo tempo são diabólicos, ligados à destruição de Natanael.  

O presságio de Natanael se cumpre, seja por ele acreditar que forças do mal estariam 

agindo sobre ele e, com isso, dar força a elas, deixando que tal crença destruísse a sua 

sanidade, seja porque ele realmente estaria sendo manipulado por forças malignas e pudesse 

prever tal destino.  

A percepção de Natanael do que estaria por vir, através de experiências oníricas ou 

simplesmente através de sua intuição (por exemplo, ao reconhecer em um suspiro seu o 

estertor de um moribundo), aponta para outra forma de perceber o mundo que não puramente 



85 

pela via da razão. A ideia de que o julgamento racional não necessariamente seria o melhor é 

representada em Hoffmann justamente por meio de passagens em que a ausência do intelecto 

é exposta (Pikulik, 1987). 

Essa característica do personagem de predizer através dos sonhos pode ser vista 

ainda ligada à figura que dá nome ao conto – o homem da areia –, uma vez que ela tem 

relação com Morpheus, deus não apenas dos sonhos, mas também das visões.  

Algo que foi apontado em nosso primeiro capítulo, mas que infelizmente não pode 

ser abarcado mais amplamente nesta pesquisa, foi a ligação dos sonhos com o processo 

artístico. A ele estariam ligadas questões como a formação de imagens (inclusive a sua 

relação com os sonhos) e a própria condição de Natanael, que, como poeta, daria vida à sua 

imaginação e também a outras coisas (como, no caso, a boneca Olimpia) – e isso tudo através 

de sonhos. Para Hoffmann, o poeta teria a característica de ter um olhar diferente, ele seria um 

visionário (Pikulik, 1987). E essa característica é representada no conto pelo personagem 

Natanael, que teria uma visão diferenciada e enxergaria mais do que as pessoas comuns. 

Relações secundárias poderiam ser ainda estabelecidas, como a partir da intensidade vivida 

pelo personagem e que é relacionada aos sonhos, pois ela seria algo caro também para a 

literatura do autor, que, como pudemos brevemente discutir, pode atingir seus leitores, 

transmitindo a eles fortes emoções, e segundo ainda Mücke (2009), poderia aproximar a 

literatura do autor de uma cultura de entretenimento, já que poderia ser vista como forma de 

entorpecimento temporário e de escape do mundo. O mesmo escapismo procurado por 

Natanael em seu mundo dos sonhos e da imaginação seria então oferecido ao leitor através da 

literatura.  Em uma pesquisa futura, pretendo abordar esta relação do sonho com o processo 

de criação na obra de Hoffmann. 
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