
Capítulo I - Schumann, o crítico musical  

 

 1.1. As escritas de Schumann 

 Robert Schumann é neste século considerado quase unanimemente umas das 

figuras mais proeminentes do romantismo musical alemão e a sua obra musical continua 

a ser alvo de apreço entre nós e a fazer parte dos programas de música clássica um pouco 

por toda a parte. Mas, no longínquo e entretanto extinto Reino da Saxónia, Robert 

Schumann era igualmente admirado pelas suas apuradas artes da escrita e pelo facto de 

se ter tornado editor de um jornal de grande influência no panorama musical alemão de 

meados do século XIX1. O Neue Zeitschrift für Musik, jornal que ajudou a fundar e do 

qual rapidamente se tornou diretor, conferiu-lhe praticamente toda a liberdade para editar 

os seus próprios textos e os textos dos seus colaboradores, reais ou imaginários, que 

pertenciam à organização a que chamou Irmandade de David (Davidsbündler). Os artigos 

que publicou durante os dez anos que presidiu ao jornal traçam num registo ora impetuoso 

ora lírico a imagem daquilo que seria o panorama musical alemão da altura e constituem 

uma obra de valor indiscutível quer do ponto de vista musicológico, quer do ponto de 

vista literário. Robert Schumann também foi de facto escritor, fortemente influenciado 

por outros escritores alemães seus contemporâneos como Jean Paul e E.T.A. Hoffmann, 

e fez uso de sofisticadas técnicas de escrita para produzir textos de crítica musical nos 

quais mistura um estilo literário apurado com um profundo conhecimento técnico 

musical2. Em vários dos seus textos, Schumann cria situações com várias personagens 

que discutem diferentes pontos de vista sobre uma mesma obra musical. Esta técnica 

literária havia sido já utilizada por E.T.A. Hoffmann, músico e escritor tal como 

Schumann, e poderá ter sido inspirada nos textos filosóficos da Grécia Antiga que 

ganhavam renovado interesse na Alemanha da época3. As personagens que surgem nessas 

histórias assinam os artigos, levando-nos a crer de que se trata de indivíduos reais e não 

fictícios. Na verdade, Schumann fez-se rodear de um conjunto de personagens 

imaginárias das quais dá conta nos seus diários e às quais atribui personalidade e registo 

literário próprios. Estas figuras, “companheiros” de redação do jornal, permitem-lhe 

atribuir a outros o discurso que de outro modo seria antagónico se proferido pela mesma 

pessoa, ou seja ele próprio. É como se Schumann quisesse que no seu jornal existisse 
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espaço para o direito de resposta e opinião contrária, sem correr o risco de ser outro a 

fazê-lo por ele. Apesar dos diferentes registos literários que correspondem a diferentes 

personagens, todos elas partilham uma certa impetuosidade discursiva e o amor às artes 

musicais. Todas são músicos, aliás, e é precisamente o amor pela música que os une e o 

que os move na vida. Essa faceta reflete-se num tipo de discurso que Schumann pretendia 

modulado, aguerrido, marcado pelo cunho pessoal e que deveria manter-se sempre fiel à 

sua própria voz interior, muito por oposição ao tipo de crítica que faziam os restantes 

jornais musicais da época, dos quais o Allgemeine Musikalische Zeitung era porventura o 

mais conhecido, e que se regulava pelos princípios da credibilidade e da neutralidade 

discursiva relativamente à obra criticada4. Essas características que Schumann quis impor 

no seu jornal são claras logo no primeiro artigo que ele escreve e que foi incluído neste 

trabalho. 

 Em 1853, já em descida vertiginosa para o estado de demência de que padeceu no 

período final da sua vida e cerca de dez anos depois de ter deixado o cargo de diretor do 

Neue Zeitschrift für Musik, Robert Schumann toma a decisão de reunir os artigos que 

publicara, ao longo também de dez anos no seu jornal, em quatro volumes a que chamou 

Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Nessa antologia, publicada pela primeira 

vez em 1854, é possível perceber claramente que Robert Schumann, o crítico musical, era 

dotado de uma forte capacidade visionária ao aclamar de forma vigorosa e antes do 

reconhecimento unânime nomes como Chopin, Berlioz ou Brahms, pela novidade e 

fratura que representavam para a música da época, mas também pelo seu génio, palavra 

que hoje em dia poderíamos substituir por originalidade5. Esta antologia foi re-editada 

após a sua morte por diferentes editores e traduzida para outras línguas. Para português, 

tanto quanto se apurou, esta obra nunca foi traduzida integralmente. 

 Para a realização do presente trabalho, teve que ser feita uma seleção dos textos 

incluídos na antologia Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, já que a lista de 

obras e compositores visados pela pena crítica de Schumann é extensíssima e que muitos 

desses compositores foram entretanto caindo no esquecimento. Mais adiante, falar-se-á 

dos critérios que presidiram à seleção dos artigos, mas, de forma breve, pode-se adiantar 

que se teve em conta o registo literário dos textos, a atualidade no nosso século do 

compositor visado e também a distribuição temporal de publicação do artigo. 

Precisamente por se acreditar que estes textos são ricos quer do ponto de vista literário, 
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quer do ponto de vista de crítica musical, e que por reunirem tipos de registo que 

habitualmente não convivem no mesmo espaço, sobretudo o literário e o técnico, os torna 

mais desafiadores do ponto de vista tradutológico, quis-se levar a bom termo este trabalho 

que iremos agora aprofundar nos seguintes capítulos.  

 

 1.2. Nota biográfica sobre Robert Schumann 

 Robert Schumann nasceu a 8 de junho 1810 em Zwickau, no então Reino da 

Saxónia, e viveu pouco mais de 46 anos, tendo falecido a 29 de julho de 1856. Foi o filho 

mais novo de uma família de seis irmãos. O seu pai, August Schumann, possuía formação 

superior e acumulava as profissões de escritor, editor e livreiro. Desde cedo, o jovem 

Schumann demonstrou uma forte aptidão artística e, incentivado pelo pai, começou a 

estudar piano ainda durante a adolescência. Talvez devido ao ambiente literário que se 

respirava na família, revelou também desde cedo uma inclinação para as letras tendo, 

ainda jovem, traduzido várias obras clássicas6 e escrito ensaios sobre os conceitos de 

beleza e música, desenvolvendo a voz crítica de que iria fazer uso anos mais tarde. Ainda 

pouco decidido relativamente à área de estudos que queria seguir a nível universitário, 

Schumann foi estudar Direito para Leipzig, algo que era do agrado da sua família por 

considerarem que as artes eram financeiramente incertas. Ao mesmo tempo que estudava 

Direito, prosseguiu os estudos de piano naquela cidade tendo tido aulas com o professor 

Friedrich Wieck, pai de Clara Wieck, nove anos mais nova que Schumann e relativamente 

à qual se augurava uma grande carreira enquanto pianista de concerto. Embora o futuro 

de Schumann enquanto pianista também fosse promissor, ele sofreu uma grave lesão num 

dos dedos da sua mão direita por volta do ano de 1831, supostamente causada pelo uso 

de um aparelho que ele próprio inventara para aumentar a força dos dedos. A causa dessa 

lesão foi sempre pouco clara, talvez por algum embaraço da parte do próprio Schumann, 

mas significou o fim da sua carreira enquanto pianista de concertos. Essa foi uma das 

razões pela qual Schumann direcionou as suas energias para a composição musical e a 

escrita de textos críticos. 

  Durante praticamente toda a década de 30, a composição de Schumann restringiu-

se a obras para piano solo, publicada em partituras, muitas delas ilustradas com imagens 

fortes de fenómenos extra musicais. Este tipo de publicações assim ilustradas foi uma 

constante da música instrumental do século XIX e Schumann foi um dos seus primeiros 
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apologistas, tentando talvez fundir o mundo das letras com o mundo da música. A sua 

suite para piano, Papillons, op. II, pretendia descrever através da música os 

acontecimentos de um romance de um escritor seu contemporâneo, Jean Paul. Também 

no seu solo para piano, Carnaval, op. 9, Schumann representa todos os tipos de pessoas 

da sua vida, incluindo ele próprio, a sua namorada da altura, o seu amigo, Frédéric 

Chopin, e o grande violinista, Niccolò Paganini, uma das suas primeiras inspirações. 

 Em 1834, Schumann foi um dos fundadores do jornal Neue Zeitschrift für Musik 

em Leipzig, juntamente com o seu professor piano Wieck, os pianistas Julius Knorr e 

Ludwig Schunke. Mas, por uma série de diferentes razões, Schumann acabou por assumir 

sozinho a direção do jornal, tendo permanecido nesse cargo durante dez anos até 1844, 

sendo que durante esse período pôde definir a linha editorial e dar livre expressão aos 

seus pensamentos e gostos sobre a música. Foi aqui que publicou a maior parte dos seus 

escritos.  

 A relação entre Robert Schumann e Friedrich Wieck viria a degradar-se assim que 

se tornou óbvio que Schumann se apaixonara perdidamente pela filha deste, Clara Wieck. 

Apesar da correspondência de sentimentos por parte de Clara, o seu pai opôs-se 

veementemente a qualquer união entre os dois e assim tiveram que esperar que ela 

atingisse a maioridade para finalmente se poderem casar em 1840. Durante esses anos de 

espera, Schumann produziu as suas obras para piano mais famosas, tais como as 

Phantasiestücke, op. 12, e as Kinderszenen, op.157.  

 O ano de 1840 foi excecional para Schumann, não só porque pôde finalmente 

casar-se com Clara, mas também porque nesse ano Schumann escreveu cerca de 150 

Lieder para voz e piano, afastando-se da música instrumental para piano solo que até aí 

tinha sido a sua prioridade. Muitos destes Lieder são considerados os exemplos mais 

perfeitos neste género pela extraordinária forma como texto e música se interligam. 

Através dos Lieder, Schumann descobre mais uma forma de dar voz ao seu íntimo 

literário e, para isso, faz uso das palavras de grandes escritores alemães tais como Goethe, 

Heinrich Heine, Eichendorff entre outros.  

 Além da composição frenética de Lieder, Schumann também compôs música para 

outros géneros musicais após 1840, tais como música de câmara, sinfonias, e obras para 

instrumentos a solo e orquestra. Três das suas quatro sinfonias publicadas foram 

compostas na primeira metade da década de quarenta juntamente com um quarteto de 
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cordas, um quinteto de cordas e um concerto para piano e orquestra. Mas foi também 

durante o início da década de quarenta que Schumann começou a manifestar os primeiros 

sinais de instabilidade emocional e perturbações físicas que iriam piorar ao longo dos 

restantes anos da sua vida8. Cada vez mais obcecado com a ideia da inevitabilidade da 

morte, passava frequentemente por estados de atividade nervosa e ouvia constantemente 

sons imaginários. Mas mesmo assim, continuou a escrever e a compor. Produziu a sua 

quarta e última sinfonia, que designou de terceira, em 1851 e continuou a fazer 

experiências a nível da composição, tendo-se envolvido intensamente na música vocal da 

sua única ópera Genoveva de 1848 e também nas Cenas do Fausto de Goethe.  

 Schumann conheceu o jovem Johannes Brahms em 1853, altura em que publicou 

um dos seus artigos mais conhecidos. No entanto, o seu estado emocional e psicológico 

degradava-se rapidamente, tendo chegado mesmo a tentar o suicídio em 1854 ao atirar-

se para o Reno gelado durante o Inverno. Foi resgatado antes de morrer de frio. Após esse 

episódio, preparou o seu internamento voluntário num hospício perto de Bona onde viria 

a falecer dois anos mais tarde em 1856. 

 

 1.3 Schumann enquanto crítico ou as razões que o conduziram à crítica 

Robert Schumann escreveu de forma abrangente sobre o panorama musical 

europeu do início do século XIX e os textos que produziu oferecem-nos uma inestimável 

perspetiva sobre a cultura musical daquela época. O seu papel enquanto escritor e editor 

foi amplamente reconhecido na altura, não só pelo volume de artigos que publicou no 

jornal do qual foi diretor durante dez anos, mas também pelo caráter e afirmação pessoais 

que procurava incutir aos seus textos. No entanto, aquilo que à época se entendia por 

crítica era ligeiramente diferente daquilo a que hoje damos esse nome. O trabalho de um 

Rezensent ou crítico consistia habitualmente na análise e avaliação de partituras 

publicadas e vendidas pelos editores9. Além da análise crítica propriamente dita, esses 

textos incluíam geralmente a indicação do grau de dificuldade a nível da execução 

instrumental que a peça exigia para que os que nela se interessassem pudessem desde 

logo perceber se era ou não adequada ao seu nível musical, bem como o preço de venda 

da partitura. Interessa além disso referir que praticamente todos os grandes jornais 

musicais da altura em que o Neue Zeitschrift für Musik foi lançado tinham sido fundados 
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e eram publicados por casas editoriais de música10. Os jornais musicais tinham assim nos 

estudantes de música um público-alvo que os seguia com interesse, mas também numa 

classe média endinheirada que alargava os seus interesses à música11. Além dos 

concertos, a venda de partituras era uma das fontes de receitas mais importantes para os 

músicos e editores e daí a importância destes textos críticos pela influência direta que 

exerciam sobre o volume de vendas. Era também por esse mesmo motivo que as linhas 

editoriais dos jornais procuravam fazer uso de uma linguagem neutra relativamente às 

obras visadas, tentando manter a imparcialidade nas suas análises e tornando os textos 

acessíveis a grande parte dos leitores. Esse tipo de análise era pouco profunda e assentava 

mais numa descrição formal das peças e do seu grau de dificuldade do que numa 

apreciação estética das mesmas. Schumann, porém, entendia a crítica de modo diferente 

e, embora considerasse que esta deveria ser imparcial nos pressupostos da análise, 

entendia também que a crítica deveria desempenhar um papel didático na formação 

musical dos leitores, esclarecendo-os daquilo que entendia como os pilares da boa música; 

assim, além da crítica, há uma intenção profundamente didática na crítica de Schumann 

que se distancia em muito da visão da crítica enquanto leitura de entretenimento ou de 

tentativa de promoção comercial das partituras junto do leitor12. Schumann reveste essa 

crítica de natureza didática de um registo literário que pretende ecoar a voz do crítico e 

que por isso adquire um tom bastante modulado. No seu texto sobre a Sinfonia Fantástica 

de Berlioz, Schumann chega a ridicularizar o estilo prevalecente de fazer crítica nos 

jornais musicais da época ao descrever, de forma desproporcionadamente contida, os 

vários momentos chave da obra, enquanto compara o que faz com a prática clínica da 

cirurgia médica. No seu jornal, Schumann cria inclusivamente uma rubrica, o 

Journalschau, que tinha como objetivo tecer considerações sobre o tipo de crítica feita 

nos jornais dedicados à música existentes na altura e cujo tom prevalecente é o descrédito 

pela atitude laissez-faire13. 

No entanto, não foi somente pela inexistência de uma crítica mais apaixonada ou 

aprofundada nos jornais da época que Schumann decide enveredar por este campo. No 

início do século XIX, o imenso espaço daquilo que mais tarde viria a ser a atual Alemanha 

era relativamente periférico a nível musical. É certo que Beethoven, Mozart e Bach 
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haviam já revelado o seu génio musical, mas estes vultos não tiveram repercussão à sua 

dimensão e a música alemã continuava a ser algo secundária numa Europa cujo centro 

era assumidamente Paris14. Entre compositores, instrumentistas, virtuosos e outros 

artistas, quase todos confluíam para capital francesa. Era lá que se apresentavam as 

novidades, que os músicos se davam a conhecer e tentavam a sua sorte. Paris era também 

um centro de veneração do virtuosismo musical e os concertos de instrumentistas 

virtuosos, que se sucediam com regularidade, eram apreciados por um público crescente 

que, embora pouco conhecedor de música, se admirava com a perícia na execução das 

obras15. Embora recebesse muitos músicos provenientes de toda a Europa e lá fossem 

apresentadas as novas obras musicais, o gosto dominante em Paris era também algo 

conservador e pouco recetivo às novas estéticas musicais, sendo que essa situação se 

refletia também nos jornais da época. Além de Paris, Itália era também um dos principais 

centros musicais na Europa que continuava a exportar as suas óperas. Este estado de 

coisas é geralmente apontado como outra das razões que esteve na base da criação do 

jornal por parte de Schumann e dos seus companheiros músicos, ou seja, o desejo de criar 

um espaço de apresentação digno não só para a música alemã, mas também para uma 

nova geração de compositores mais arrojados que não encontravam abertura nem apoio 

nos restantes jornais da época porque a sua estética musical não era tão convencional. Foi 

esse o caso, por exemplo, de Chopin ou Berlioz, que viram as suas obras serem mal 

recebidas em alguns círculos musicais e em certos jornais, mas relativamente aos quais, 

Schumann foi um fervoroso apoiante desde o início no seu jornal. Pelas razões inversas, 

Schumann praticamente não critica peças de compositores consagrados já na altura como 

Mozart ou Bach, sendo que por isso são residuais as referências a estes compositores na 

sua obra. No entanto, não deixa de recuperar a obra de outros que, apesar de já falecidos, 

ainda não tinham recebido o reconhecimento que Schumann considerava devido, como 

foi o caso com Schubert. Outros compositores, seus contemporâneos, são igualmente 

pouco referidos na sua obra como acontece com Wagner. Neste caso, a razão para tal 

facto talvez resida na relação fria que se estabeleceu entre os dois e que, nas palavras de 

ambos, não era nem de inimizade nem do contrário, como aliás se pode intuir pela 

correspondência de Schumann16.   
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Outra das razões que é geralmente apontada pelos investigadores schumannianos 

como estando na base da decisão de Schumann de enveredar pelo caminho da crítica 

musical é a relutância que ele terá sentido relativamente à publicação do seu primeiro 

artigo Um Opus II por parte do redator-chefe do Allgemeine musikalische Zeitung, 

Gottfried Fink, e a subsequente relação divergente que se veio a estabelecer entre os dois. 

Este jornal, que manteve uma publicação regular durante cerca de 90 anos, era um dos 

jornais musicais em língua alemã mais importantes publicados na altura e Fink, seu editor 

durante cerca de 15 anos entre 1827 e 1842, um compositor e musicólogo altamente 

respeitado na época, tendo chegado a receber o doutoramento Honoris Causa atribuído 

pela Universidade de Leipzig. Fundado em 1798, o Allgemeine musikalische Zeitung era 

já uma instituição respeitada em 1830, altura em que Schumann, com 21 anos e por 

iniciativa própria, envia para este jornal o seu primeiro artigo para publicação. O jornal 

era reconhecido pelos seus princípios de imparcialidade, credibilidade e discrição e Fink 

conotado com um certo conservadorismo a nível musical. Tendo em conta as visões 

distintas de Schumann e de Fink a respeito do papel dos jornais relativamente à crítica 

musical e, de certo modo, relativamente à própria música, seria apenas expectável que a 

relação entre os dois acabasse por divergir, o que aconteceu de facto. Várias vezes 

Schumann se referiu a este jornal, e a Fink implicitamente, de forma menos lisonjeira, 

criticando sobretudo o estilo neutro e frívolo dos artigos que ali fazia escola, e chegando 

mesmo a afirmar, em jeito de desdém, que aquele era o jornal mais “generalista” que 

existia17.  

Embora tenha dedicado uma boa parte da sua vida à crítica musical, a atitude de 

Schumann perante esta atividade é por vezes ambígua e até paradoxal, quando, na voz 

dele próprio, mas também na de Florestan e de Eusebius, afirma que a boa crítica é aquela 

que se remete ao silêncio, que a crítica musical é supérflua porque a boa música se sente, 

desperta as emoções e torna supérflua qualquer tipo de análise formal. Mas esse desprezo 

tem provavelmente origem no tipo de crítica musical que imperava na altura e que se 

baseava no discurso medido, não fraturante e pouco empolgado. Schumann queria outra 

coisa, queria uma escrita inflamada e apaixonada que deixasse transparecer o amor 

profundo que só um músico ou compositor pode sentir pela música e por isso, afirma que, 

na verdade, só um músico conhecedor é verdadeiramente capaz de criticar uma obra 

musical. Schumann acreditava que o crítico deveria ter, tal como ele, um conhecimento 
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profundo de composição musical para que pudesse evitar o conformismo e os lugares 

comuns que, segundo ele, governavam os jornais da altura. Esse objetivo só poderia ser 

atingido, não através dos jornais que eram propriedade de editoras musicais, mas antes 

por uma associação de artistas e de amigos da arte, ou seja, a Irmandade de David – 

Davidsbündler – que faria do Neue Zeitschrift für Musik a sua tribuna por excelência18. 

Apesar do estilo de escrita muito modulado que foi cultivando ao longo dos anos 

enquanto diretor do jornal, Schumann conservou uma grande capacidade de 

imparcialidade no que diz respeito ao objeto da sua crítica e essa é outra das características 

que o distingue de outros músicos que também foram críticos. Schumann procurou basear 

as suas análises críticas em critérios objetivos que ele próprio definiu num dos seus 

primeiros artigos, aquele sobre a Sinfonia de Berlioz, e que considerou serem os pontos 

fundamentais pelos quais se deve julgar uma obra artística: a forma, a composição 

musical, a ideia especial e o espírito19. A sua capacidade de imparcialidade verifica-se 

também no facto de nunca referir a sua obra como termo de comparação para as obras 

que critica, nem sequer através dos seus pseudónimos, embora alguns dos seus períodos 

mais produtivos no que diz respeito à música tenham coincidido com períodos de grande 

produção escrita. Schumann remeteu sempre para outros a tarefa da análise crítica da sua 

própria obra musical.  

 Quando decidiu participar na fundação do jornal, já há muito que a escrita deixara 

de ser uma atividade estranha para Schumann; na verdade, literatura e música competiram 

sempre lado a lado pela atenção e compromisso de Schumann que dominava ambas artes 

com idêntica maestria. Tendo crescido no seio de uma família profundamente ligada aos 

livros, desde cedo ajudou o seu pai na redação de artigos para enciclopédias e outras 

publicações. Além disso, também traduziu várias obras de autores clássicos para o 

alemão20. O ímpeto criativo da escrita desde muito cedo passou a fazer parte da sua vida 

e, depois de se ter iniciado nas artes musicais, Schumann sentiu-se sempre dividido entre 

o amor pela escrita ou pela música. A verdade, é que acabou por se dedicar a ambas, 

embora no nosso século o conheçamos sobretudo pelo seu papel enquanto compositor. A 

investigação mais recente sobre a sua produção artística tem feito crescer o interesse, pelo 

menos académico, pelo seu papel enquanto escritor e as novas descobertas revelam uma 
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interdependência intrínseca entre música e literatura em Schumann, sendo que em alguns 

casos é possível falar das suas composições como poemas musicais ou música poética, 

dos quais os Lieder são um perfeito exemplo21. Neles encerra-se a noção de equivalência 

funcional entre diferentes linguagens que permite a transformação do signo linguístico 

em signo musical sem prejuízo da intenção artística. O texto adquire uma musicalidade 

que lhe é intrínseca, sem a qual não seria o mesmo, e podemos assim falar em sinestesia 

como uma categoria do romantismo em Schumann. O apelo artístico, sobretudo o da 

escrita, surge cedo em Schumann; é ainda durante os anos da escola que escreve os seus 

primeiros poemas e ensaios sobre teoria musical e é precisamente nesses ensaios que 

revela as suas ideias sobre a interdependência entre literatura e música, certamente 

inspiradas no movimento romântico alemão de final do século XVIII. Schumann foi um 

discípulo da escola literária romântica alemã, em particular de E.T.A Hoffmann e de Jean 

Paul, nos quais encontra o modelo para o seu estilo particular de crítica musical 22. 

Hoffmann foi o primeiro a falar da música como escritor e músico e soube transmitir o 

significado de certas obras artísticas de uma dessas artes nos termos da outra. Várias das 

suas análises são escritas em forma de conto e muitas das descrições que Hoffmann faz 

das obras de Mozart e Beethoven, apesar do conteúdo preciso e analítico, na sua forma, 

são prosa narrativa. A forma em diálogo utilizada em muitos dos escritos de Schumann, 

na qual ele é a voz de diferentes elementos da Irmandade de David (Davidsbündler) 

também pode considerar-se inspirada em Hoffmann. O ressurgimento da antiga filosofia 

grega na Alemanha nas primeiras décadas do século XIX ganhou novo ímpeto com a 

tradução da obra de Platão pelo filósofo protestante Schleiermacher, e o método básico 

do diálogo – a aquisição e comunicação do conhecimento filosófico através da discussão 

– foi subsequentemente utilizado como forma de arte por muitos escritores românticos23. 

Os diálogos entre os membros da sua associação são também uma forma de tornar mais 

viva a leitura da sua crítica e de acrescentar suspense e misticismo, características que 

prevalecem em textos literários e não técnicos. 

 Ainda antes de pensar em fundar a Irmandade de David, cuja meta primordial era 

o combate aos Filisteus, “quer dizer, [o combate] dos jovens músicos contra os músicos 

                                                 
21 Cf. Aigi Heero. “Poesie der Musik: zur Intermedialität in Robert Schumanns frühen Schriften”, Trames 

11 (2007): 15-34. 
22 Cf. Sousa, 30. 
23 Cf. Wolff, 16. 



atrasados e ultrapassados e contra os epígonos do Classicismo”24, Schumann regista, pela 

primeira vez a 8 de junho de 1831, nos seus diários o nascimento das personagens que o 

irão acompanhar durante anos de prática crítica no seu jornal: Florestan, Eusebius e o 

Mestre Raro25. Estes nomes, cuja fama precede a obra de Schumann, foram criados ainda 

antes da sua atividade regular enquanto crítico, mas, desde a altura do seu nascimento, 

manifestam fortes traços de personalidade que se materializam no discurso que lhes é 

imputado: Florestan é impetuoso, colérico, desbocado; Eusebius é lírico e sensível ; Raro 

é equilibrado e conciliador. Há outros nomes, como Julius, que não apresentam traços de 

personalidade tão evidentes. Os membros da Irmandade de David são então projeções de 

traços da personalidade do próprio Schumann, mas que, como uma personagem bem 

construída de um enredo literário, adquirem personalidade e registo literário próprios 26. 

Não se trata de meros pseudónimos porque, além de serem vários, se distinguem entre si 

pelos traços de personalidade que Schumann lhes confere e esses traços correspondem a 

um registo literário e a diferentes considerações sobre a música que são constantes ao 

longo dos anos. Florestan não gosta da crítica, não aceita que se goste de Beethoven sem 

conhecer a música aprofundadamente, evita as despedidas e é quase sempre empolgado 

no seu discurso, ao passo que Florestan gosta do deleite da contemplação, entende pontos 

de vista opostos e compreende que sem crítica não teria forma de sustento. À luz das 

definições que, quase cem anos mais tarde, Fernando Pessoa dá daquilo que entende por 

heterónimos – «pessoa esthetica», «autor supposto», «personalidade mais demorada» e 

«filho mental»27 – poder-se-ia  afirmar que observamos um fenómeno muito idêntico e 

que por isso poderíamos falar aqui de heterónimos no sentido pessoano do termo, embora 

existam diferentes níveis de proximidade que podem ou não fazer coincidir os conceitos. 

Temos, por exemplo, um dos pseudónimos declarados de Schumann no jornal que é 

Julius, e que serve sobretudo de narrador não apresentando traços de personalidade 

identificáveis, mas temos depois Raro que possui já uma personalidade que o afasta de 

Schumann; mais afastado ainda está Eusebius que, em termos teóricos, possui já uma 

personalidade literária própria. Florestan será aquele que apresenta a personalidade mais 

                                                 
24 Cf. João Azenha Júnior. “Robert Schumann (1810-1856): a música como tradução da literatura”, 
Itenerários 23, 2005. 
25 Cf. Sousa, 19. 
26 Sousa, 21: “(…) os pseudónimos, confessadamente Doppelgänger de Robert Schumann, podem ser 
considerados como representativos de pontos de vista diferentes do compositor, tanto na prática crítica, 
como na composicional, circunstância que determina que assumam o papel de agentes de representação 

de um particular processo de auto-consciência, que culmina na cristalização dessas perspectivas sobre a 
crítica e sobre a arte em Eusebius, Florestan e Raro.” 
27 Jerónimo Pizarro. Pessoa Existe? (São Paulo: Ática Editora, 2012), 88. 



definida, tanto que em certas passagens é possível visualizá-lo mentalmente nas situações 

que são descritas. Assim, poder-se-ia afirmar que, à luz das definições pessoanas, na obra 

de Schumann se podem encontrar autor, pseudónimo e heterónimos com níveis mais ou 

menos elevados de construção de personalidade. 

 

 

 


